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 خمطط افبحث

ٜ ذم اهلْد وردود ظِامء أهؾ افسْ افزيِقيٜ وٕنٖة احلرـٜ افقهٚبٜٔ: ادبحث األول 

افًِامء افذيـ ؿٚمقا بٚفرد وهذا ادبحٞ حيتقي ظذ مخس مـ ضبَٚت .)ظِٔٓٚ

 (.ظِٔٓؿ

 .افزيِقيٜ ومًتَداهتٚ : ادبحث افثاين 

 . افزيِقيٜ وافرد ظذ افبدظٜ واخلراؾٚت :ادبحث افثافث 

 .ظبَريٜ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وآراء افًِامء ؾٔف  :ادبحث افرابع 
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 اإلهداء

 إػ صاحب ادؼام األظظم شقدي وشـدي وثؼتي ورجايت وذخري فقومي وؽدي

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿحمؿد 

 افتل آدٓٚ ؾراؿل وشٍري ؾهزت أميوإػ 

 افذي أظٚن افقافدة ظذ حتّؾ ادنٚق وافديوإػ شٔدي 

 ..........ظْٕٚل ظذ ضِٛ افًِؿ حتك جٚء افٍراقوأ

 !...........................................وأى ؾراق

 ن يراين وأراهأإػ افذى إتيرين ٕظقد إفٔف ؾِؿ يِّٓف ادقت ؾجٚءه ؿبؾ 

 يسّع صقيت وأشّع ٕداءه إفٔف أؿدم هذ افًّؾ هديٜ تهِف ذم مثقاهوؿٔؾ أن 

 رمحٜ اهلل تًٚػ

 ؾ مـ ظِّْل حرؾٚ وشٚهؿ ذم إمتٚم هذا افبحٞإػ ـ
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 بسم اهلل افرمحن افرحقم 

 مؼدمة

وظذ آفف وأصحٚبف افٌر  ^احلّد هلل وـٍك وافهالة وافسالم ظذ ٕبٔف ادهىٍك 

 ... ادٔٚمغ وظذ مـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ 

 :أمٚ بًد 

هلل تًٚػ حتك يرث اهلل إرض ومٚ ٓ تزال تِؽ افُِامت حتِؼ ذم شامء افدظقة إػ ا

ًٚ أن تُرر ذم أي مُٚن شقاء ذم مُٜ أم  ظِٔٓٚ ، ـِامت شَٔٝ فُؾ زمٚن وفٔس ظجٔب

 .ذم اهلْد أم ذم بٚـستٚن 

هل تِؽ افُِامت افتل ـٚن بىالهٚ ورؿٜ بـ ٕقؾؾ وشٔدٕٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف 

 .وشِؿ 

 .فٔتْل أـقن حًٔٚ إذ خيرجؽ ؿقمؽ : ؿٚل ورؿٜ 

 !أو خمرجل هؿ ؟: ^رشقل اهلل  ؾَٚل

 . (1)ًٕؿ ، مل يٖت رجؾ ؿط بّثؾ مٚ جئٝ بف إٓ ظقدي: ؿٚل ورؿٜ 

                                                        

صحٔح .  3برؿؿ  –ـتٚب بدء افقحل  –ؿىًٜ مـ حديٞ أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف  - 1
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وهُذا درب ( افًِامء إتَٔٚء ) ومثؾ هذا افذي حدث فِرشؾ حيدث فقرثٜ افرشؾ 

 افقصقل إػ اهلل افسٚئر ؾٔٓٚ جيٛ أن ينّر وجيتٓد 

 ض حيذر مٚ يرى   واصْع ـامش ؾقق أر

دبٚرك أبدأ مَدمٜ افبحٞ افذي حيتٚج دثؾ هذا اددخؾ ، ؾام أصٚب هبذا اددخؾ ا

افزيِقيٜ وإمٚمٓٚ افنٔخ امحد رضٚ خٚن رمحف اهلل مـ بالء ظذ أيدي اجلِٜٓ 

مل يٖت رجؾ ؿط بّثؾ مٚ جئٝ بف إٓ ) وإٔهٚف ادتًِّغ واحلٚؿديـ فٔذـر بـ 

ـِام ؿٚم ظٚمل ! هتّٝ ـِام ؿٚمٝ مجٚظٜ واجتًّٝ ظذ رجؾ مـ أهؾ اهلل ا( ظقدي 

ـِام ؿٚم ؿقم بٚفقٓء هلل وفرشقفف ظـ ! بجّع افْٚس ظذ حٛ اهلل ورشقفف اهتؿ 

 ؾّـ وراء هذا ؟ ودٚذا ؟ ومٚ هل احلََٜٔ ؟ ! ضريؼ ظٚمل اهتّقا 

إن إشَٚط ادرجًٜٔ مـ ظغ وؿِٛ ادسِّغ صٚر أمرًا طٚهرًا فِجّٔع ، ؾْٓٚك مـ ٓ 

ؿ مرجًٜٔ يثَقن هبٚ ، حتك يبَقا أتبٚع ـؾ ٕٚظؼ وحتك يريد فِّسِّغ أن تُقن هل

 . ٓ تُقن هلؿ صقـٜ 

وؿد أصٚب افزيِقيٜ مٚ أصٚب ؽرهٚ مـ افتجًّٚت اإلشالمٜٔ افْٚجحٜ مـ شٓٚم 

مسّقمٜ أرادت افٍتؽ هبٚ ، ويبدو أن ضب إمٚمٓٚ أمحد رضٚ خٚن ـٚن أشٚشًٚ 

هتؿ رمحف اهلل بٖٕف فٔس مـ أهؾ فَِوٚء ظذ هذه اجلامظٜ افهقؾٜٔ افهٚؾٜٔ ، ؾَد ا

افسْٜ واجلامظٜ ، وإٔف جٚء بديـ جديد وؿٚم بْؼ افبدع وافوالٓت ، وؽر ذفؽ 

 .مـ افتٓؿ افتل هق مْٓٚ بريء 

ومـ ادٗشػ أن بًض افْٚس مل يًرؾقا ظَٔدة اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مًرؾٜ واضحٜ 

ق تتبًْٚ إمر شْجد أن ٕيرًا فًدم إضالظٓؿ ظذ ـتبف ومٗفٍٚتف ، وظذ ـؾ حٚل ف
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افبٚـستٕٜٚٔ شّقا هذه اجلامظٜ وادْٚبذيـ ٕهؾ افسْٜ واجلامظٜ ذم صبف افَٚرة اهلْديٜ 

، فُل يبدو أهنٚ ؾرؿٜ حديثٜ ، وأن يسبقا وينتّقا أهؾ افسْٜ شافزيِقيٜ»بٚشؿ 

بسٓقفٜ ، وٓ يٗاخذهؿ أحد ظذ هذا آظتداء ، وـذفؽ ٕجد أن أـثر افذيـ اهتّقا 

مٚم أمحد رضٚ هؿ افذيـ يرد ظِٔٓؿ بدظٓؿ وضالفتٓؿ ، وٕهنؿ ـٕٚقا ضًٍٚء اإل

 .بٚفًِؿ واحلجٜ ؛ مل جيدوا شبٔالً إػ مقاجٓتف إٓ بٚفسبٚب وافنتؿ وآهتٚمٚت 

 وٓ خيِق إٕسٚن مـ ضد           وفق ـٚن ظذ جبؾ مقضد

افرد مْٓٚ ظذ وشٖبغ ذم هذا افبحٞ إن صٚء اهلل تًٚػ افزيِقيٜ ومًتَداهتٚ و

اخلراؾٚت وافبدظٚت ، وأؾْد أؿقال افذيـ يتّٓقهنٚ ويبٌوقهنٚ ، وشآيت بٕٚدفٜ إن 

 .صٚء اهلل افتل تذب ظـ اإلمٚم امحد رضٚ خٚن اهتٚمٚهتؿ افُٚذبٜ اخلٚدظٜ 

  ـتبه                          

 ^افعبد ادعتصم بذيل افـبي األمي

 اهلل افؼادري شقد رمحت

 مافنٚ –دمنؼ 

 م  2008/  5/  25
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 (1)احلرـة افوهابقة دم اجلزيرة افعربقة

ٕنٖت احلرـٜ افقهٚبٜٔ ذم جزيرة افًرب ظذ يد زظّٔٓٚ إول ابـ تّٜٔٔ احلّراين ذم 

وأخذت صُِٓٚ ادْيؿ ذم افًك احلديٞ ظذ يد ، تسًْٔٚت افَرن افسٚبع اهلجري 

ٚ افنٔخ حمّد بـ ظبد افقهٚب وافتل تهدى هل، زظّٔٓٚ افثٚين حمّد بـ ظبد افقهٚب 

حغ دظّف شِىٚن ، وبَقة افسالح تٚرة أخرى ، بٚفْهح واإلرصٚد تٚرة 

 .( 2)افسًقديغ

ثؿ ْٕتَؾ إػ أؾُٚرمهٚ ومقؿػ ، وٕتْٚول ب٘جيٚز صديد ترمجٜ هذيـ افرجِغ أوًٓ 

 .بام ؾٔٓؿ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مـ هذه احلرـٜ ، ظِامء اإلشالم 

 :بن تقؿقة افشقخ ا: أوًٓ 

وفد ذم ، هق أمحد بـ ظبد احلِٔؿ بـ ظبد افسالم بـ تّٜٔٔ احلّراين افدمنَل احلْبع 

. وهق حٍٔد افٍَٔف ادجد ابـ تّٜٔٔ احلْبع ادنٓقر ، هـ  661ظٚذ ربٔع إول شْٜ 

وفد بحّران ذم بٔٝ ظِؿ مـ احلْٚبِٜ وؿد أتك بف وافده افنٔخ ظبد احلِٔؿ مع ذويف 

وـٚن أبقه رجالً هٚدئًٚ أـرمف ظِامء افنٚم ، افنٚم خقؾًٚ مـ ادٌقل  مـ هْٚك إػ

وبًد أن مٚت وافده ، ورجٚل احلُقمٜ حتك وّفقه ظدة وطٚئػ ظِّٜٔ مسٚظدة فف 

                                                        

 . 94د رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل صاإلمٚم أمح - 1

ط  –فـ منتٚق أمحد صٚه بـ بر ٕٚدر صٚه  –اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل  - 2
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 . 1990ضْىٚ  –افبنر 
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ًٚ فف ظذ اديض ذم  وّفقا ابـ تّٜٔٔ هذا وطٚئػ وافده بؾ حرضوا درشف تنجًٔ

، ٚصئ حََٔل بٚفرظٚيٜ وطٚئػ وافده وأثْقا ظِٔف خراً ـام هق صٖهنؿ مع ـؾ ٕ

وظىٍٓؿ هذا ـٚن ٕٚصئًٚ مـ مٓٚجرة ذويف مـ وجف ادٌقل يهحبٓؿ أحد بْل ظبٚس 

وتقذم وافده بال مٚل وٓ تراث بحٔٞ فق ، وهق افذي تقػ اخلالؾٜ بّك ؾٔام بًد ، 

وـٚن ذم مجِٜ ادثْٔغ ظِٔف .... ظغ أخرون ذم وطٚئٍف فَِل ظٔٚفف افبٗس وافنَٚء 

وافُامل ، واجلالل افَزويْل ، وابـ افزهٚن ، ٍرازي ادًروف بٚفٍرح افتٚج اف

فُـ ثْٚء ، وافًالء افَقٕقي وؽرهؿ ، وحمّد بـ احلرير إٕهٚري ، افزمُِٚين 

ًٚ بغ حغ وآخر ، هٗٓء ّؽرَّ ابـ تّٜٔٔ ومل يْتبف إػ افبٚظٞ ظذ ثْٚئٓؿ  ؾبدأ يذيع بدظ

ائؾ بٚظتبٚر أن تِؽ افُِامت ربام تُقن ؾِتٚت وأهؾ افًِؿ يتسٚحمقن مًف ذم إو، 

ؾتخِقا ، فُـ خٚب طْٓؿ وظِّقا إٔف ؾٚتـ بٚدًْك افهحٔح ، ٓ يْىقي هق ظِٔٓٚ 

ثؿ إن ابـ تّٜٔٔ وإن ـٚن ذاع صٔتف وـثرت ، ظْف واحد إثر واحد ظذ تقايل ؾتْف 

افًراؿل ابـ صٔخ  ؾٕ٘ف ـام ؿٚل ؾٔف ادحّدث احلٚؾظ افٍَٔف ويل افديـ، مٗفٍٚتف وأتبٚظف 

ظِّف »( : إجقبٜ ادرضٜٔ ظذ إشئِٜ ادُٜٔ ) احلٚؾظ زيـ افديـ افًراؿل ذم ـتٚبف 

ًٚ ، شأـز مـ ظَِف  ق اإلمجٚع ذم مسٚئؾ ـثرة : وؿٚل أيو تبِغ شتغ : ؿٔؾ ، إٔف خرَّ

 .مسٖفٜ بًوٓٚ ذم إصقل وبًوٓٚ ذم افٍروع خٚفػ ؾٔٓٚ بًد إًَٚد اإلمجٚع ظِٔٓٚ 

ؾٖرسع ظِامء ظكه ذم افرد ظِٔف وتبديًف ، بًف ظذ ذفؽ خِؼ مـ افًقام وؽرهؿ وت

ؿٚل ذم افدرة ادؤّٜ مٚ ، مْٓؿ اإلمٚم حٚؾظ تَل افديـ ظع بـ ظبد افُٚذم افسبُل ، 

وَٕص مـ ، أمٚ بًد ؾٕ٘ف دٚ أحدث ابـ تّٜٔٔ مٚ أحدث ذم أصقل افًَٚئد : ٕهف 

، بًد أن ـٚن مستّراً بتبًٜٔ افُتٚب وافسْٜ ، دظٚئؿ اإلشالم إرـٚن وادًٚؿد 
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وصذَّ ظـ ، ؾخرج ظـ اإلتبٚع إػ آبتداع ، ميٓرًا إٔف داع إػ احلؼ مًٚد إػ اجلْٜ 

وؿٚل بام يَتيض اجلسّٜٔ وافسـٔٛ ذم افذات ، مجٚظٜ ادسِّغ بّخٚفٍٜ اإلمجٚع 

ومًْك هذا ، فٔس بّحٚل  وأن آؾتَٚر إػ اجلزء أي اؾتَٚر اهلل إػ اجلزء، ادَدشٜ 

وؿٚل بحِقل ، افُالم أن اهلل مرـٛ مـ أجزاء وحيتٚج إػ تِؽ إجزاء وافًٔٚذ بٚهلل 

ؾٖثبٝ افهٍٜ .... وأن افَرآن حمدث تُِؿ اهلل بف بًد أن مل يُـ ، احلقادث بذات اهلل 

 ومل جيّع أحد هذيـ افَقفغ ذم مِٜ مـ، افَديّٜ حٚدثٜ وادخِقق احلٚدث ؿدياًم 

  ....   1وٓ ٕحِٜ مـ افْحؾ، ادِؾ 

ًٚ ـام ؿٚل  وؿد اتٍَٝ »:إن أمحد ابـ تّٜٔٔ أثبٝ اجلسديٜ هلل تًٚػ وادُٚن فف أيو

وه بذفؽ إٓ ادريز افوٚل  افُِّٜ مـ ادسِّغ وافُٚؾريـ أن اهلل ذم افسامء وحدُّ

حزن افهبٜٔ إذا أ، حتك افهبٔٚن افذيـ مل يبٌِقا احلِؿ ؿد ظرؾقا ذفؽ ، وأصحٚبف 

وـؾ أحد بٚهلل وبُّٕٚف أظِؿ ، رء يرؾع يده إػ ربف ويدظقه ذم افسامء دون مٚ شقاه 

ومـ ،  3وؿد أثبٝ اجلِقس ذم حؼ اهلل تًٚػ وبّغ هذا آظتَٚد ذم ـتبف،  2مـ اجلّٜٓٔ

                                                        

. ط ،  11-10فِنٔخ ظبد اهلل اهلرري ص ، ت افسْٜٔ ذم ـنػ ضالٓت ابـ تّٜٔٔ ادَٚٓ - 1

 م 1996بروت  –دار ادنٚريع 

 –دار افُتٛ افًِّٜٔ . ط ،  29ص 2مقاؾَٜ سيح ادًَقل فهحٔح ادَْقل ٓبـ تّٜٔٔ ج - 2

 .بروت  –دار افٍُر افًريب . ط ،  178وإير افسبًْٜٔٔ ٓبـ تّٜٔٔ ص، بروت 

وإير ، بروت  –دار افُتٛ افًِّٜٔ . ط ،  262ص 1مْٓٚج افسْٜ افْبقيٜ ٓبـ تّٜٔٔ ج - 3

وإير ادَٚٓت ، بروت  –ادُتٛ اإلشالمل . ط ،  66ذح حديٞ افْـزول ٓبـ تّٜٔٔ ص

 . 96افسْٜٔ فِٓرري ص
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، أصٓر مٚ صح ظـ ابـ تّٜٔٔ بَْؾ افًِامء ادًٚسيـ فف وؽرهؿ ممـ جٚؤوا بًدهؿ 

، قشؾ بٕٕٚبٔٚء وافهٚحلغ بًد مقهتؿ وذم حٔٚهتؿ ذم ؽر حوقرهؿ حتريّف افت

ؾٓق ـام تبغ يتَقل ، فِتزك  ^وحتريّف زيٚرة ؿز افْبل ، وافتزك هبؿ وبآثٚرهؿ 

ؾَد خٚفػ اإلمٚم أمحد اإلمٚم إبراهٔؿ بـ إشحٚق احلريب ، ظذ إئّٜ وذفؽ ظٚدة فف 

بؼ ابـ تّٜٔٔ ذم إُٕٚره افتقشؾ أحد مـ ومل يس: وهق ـام ؿٚل ؾٔف احلٚؾظ افسبُل ، 

وظَد اهلرري بٚبًٚ حتٝ ،  1بؾ ؿٚل ؿقًٓ مل يَِف ظٚمل ؿط ؿبِف، افسِػ وٓ مـ اخلِػ 

وأمٚ خمٚفٍتف فإلمجٚع ؾٓق : وؿٚل ، شخمٚفٍتف إمجٚع ادسِّغ ذم مسٖفٜ افىالق »ظْقان 

 .2ممٚ صٓر ظْف وحبس ٕجِف

 : ي حمؿد بن ظبد افوهاب افـجد: ثاكقاً 

وفد ذم شْٜ ، هق أبق ظبد اهلل حمّد بـ ظبد افقهٚب بـ شِٔامن افتّّٔل افْجدي 

طٓر بدظقة ممزوجٜ بٖؾُٚر مْف زظؿ أهنٚ ،  3هـ 1206هـ ذم افًْٜٔٔ ومٚت شْٜ  1115

حتريؿ افتقشؾ : وأخذ ببًض بدع أمحد بـ تّٜٔٔ وأحٔٚهٚ وهل ، مـ افُتٚب وافسْٜ 

وؽره مـ إٕبٔٚء وافهٚحلغ بَهد  ^ؿز افرشقل وحتريؿ افسٍر فزيٚرة ^بٚفْبل 

 .افدظٚء 

                                                        

أؾٚق دار . ط ،  160صٍٚء افسَٚم ذم زيٚرة خر إٕٚم فإلمٚم تَل افديـ افسبُل ص - 1

 .بروت  –اجلديدة 

 . 176ادَٚٓت افسْٜٔ فِٓرري ص - 2

، مٗشسٜ افرشٚفٜ . ط ،  438فِدـتقر ظبد افُريؿ ظثامن ص، مًٚمل افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ  - 3

 .فبْٚن  –م بروت  2001/ هـ  1421افىبًٜ إوػ 
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أو يٚ ، يٚ رشقل اهلل : وتٍُر مـ يْٚدي هبذا افٍِظ ، وظْدهؿ رجٚء اإلجٚبٜ مـ اهلل 

وإفٌٚء ، أو بّثؾ ذفؽ إٓ فِحل احلٚض ، أو يٚ ظع  أو يٚ ظبد افَٚدر أؽثْل ، حمّد 

بٚهلل ذم إجيٚب افٍُٚرة وظَٔدة  وجًِف ـٚحلِػ، افىالق ادحِقف بف مع احلْٞ 

وحتريؿ تًِٔؼ احلروز افتل فٔس ، دمسٔؿ اهلل وافتحٔز ذم جٜٓ وابتدع مـ ظْد ٍٕسف 

، ظَٛ أذان ^ وحتريؿ اجلٓر بٚفهالة ظذ افْبل، ؾٔٓٚ إٓ افَرآن وذـر اهلل 

ًٚ فنٔخٓؿ ابـ تّٜٔٔ  .  1وأتبٚظف حيّرمقن آحتٍٚل بٚدقفد افْبقي افؼيػ خالؾ

مٍتل مُٜ ذم أواخر افسِىٜ افًثامٕٜٔ ذم تٚرخيف ، َقل افنٔخ أمحد بـ زيْل دحالن ي

 :حتٝ ؾهؾ 

ـٚن ذم ابتداء أمره مـ ضِبٜ افًِؿ ذم ادديْٜ ادْقرة ظذ شٚـْٓٚ ، شؾتْٜ افقهٚبٜٔ» 

وـٚن أبقه رجالً صٚحلًٚ مـ أهؾ افًِؿ وـذا أخقه افنٔخ ، أؾوؾ افهالة وافسالم 

، بقه وأخقه ومنٚخيف يتٍرشقن ؾٔف إٔف شُٔقن مْف زيغ وضالل وـٚن أ، شِٔامن 

وـٕٚقا ُيقّبخقن وحيذرون ، ينٚهدون مـ أؿقافف وأؾًٚفف وٕزظٚتف ذم ـثر مـ ادسٚئؾ 

                                                        

 : ومـ أراد افتٍهٔؾ ؾِراجع إػ هذه افُتٛ  - 1

. ط ،  93،  33،  27،  21،  20،  16،  15بـ ظبد افقهٚب ص  دحّد، ـنػ افنبٓٚت  -أ

 .دار احلديٞ 

دار . ط ،  82،  52ٕمحد ظبد افٌٍقر ظىٚر ص ، صٔخ اإلشالم حمّد بـ ظبد افقهٚب  -ب

 .م  1956افٍتقح فِىبٚظٜ 

مىٚبع افَسٔؿ بٚفريٚض . ط ،  11ص ،  1ج، فًثامن بـ بؼ ، ظْقان ادجد ذم تٚريخ ٕجد  -ج

 .هـ  1388
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ؾحَؼ اهلل ؾراشتٓؿ ؾٔف دٚ ابتدع مٚ ابتدظف مـ افزيغ وافوالل افذي ، افْٚس مْف 

صؾ بذفؽ إػ تٍُر ادٗمْغ وتق، وخٚفػ ؾٔف أئّٜ افديـ ، أؽقى بف اجلٚهِغ 

وافتقشؾ بف وبٕٕٚبٔٚء وإوفٔٚء وافهٚحلغ وزيٚرة  ^ؾزظؿ أن زيٚرة ؿز افْبل 

 .ؿبقرهؿ فِتزك ذك 

وـذا ٕداء ؽره مـ إٕبٔٚء وإوفٔٚء ، ظْد افتقشؾ بف ذك  ^وأن ٕداء افْبل 

ًٚ فٌر اهلل و، وافهٚحلغ ظْد افتقشؾ هبؿ ذك  فق ظذ شبٔؾ وأن مـ أشْد صٔئ

وهذا افقيل ظْد افتقشؾ بف ذم ، صٍك هذا افدواء : ادجٚز افًَع يُقن مؼـًٚ ٕحق 

، وأتك بًبٚرات مزورة زخرؾٓٚ ، ومتسؽ بٖدفٜ ٓ تْتٟ فف صٔئًٚ مـ مرامف ، رء 

وأفَّػ هلؿ ذم ذفؽ رشٚئؾ حتك اظتَدوا ـٍر أـثر ، وفبس هبٚ ظذ افًقام حتك تبًقه 

: وـٚن ـثر مـ منٚيخ ابـ ظبد افقهٚب بٚدديْٜ يَقفقن :) أن ؿٚل أهؾ افتقحٔد إػ 

وزظؿ حمّد بـ ، ؾُٚن إمر ـذفؽ ، شٔوؾ هذا أو يوؾ اهلل بف مـ أبًده وأصَٚه 

ظبد افقهٚب أن مراده هبذا ادذهٛ افذي ابتدظف إخالص افتقحٔد وافتزئ مـ 

ثؿ ،  1إٔف جدد فِْٚس ديْٓؿو، وأن افْٚس ـٕٚقا ظذ افؼك مْذ شتامئٜ شْٜ ، افؼك 

ظذ ادْٚبر  ^وهؿ يًّْقن مـ افهالة ظذ افْبل »: يَقل افنٔخ أمحد زيْل دحالن 

ًٚ وصذ ظذ افْبل ، بًد أذان  بًد  ^حتك أن رجالً صٚحلًٚ ـٚن أظّك وـٚن مٗذٕ

 ؾٖتقا بف إػ حمّد بـ ظبد افقهٚب ؾٖمر أن يَتؾ ؾَتؾ، أذان بًد أن ـٚن ادْع مْٓؿ 

                                                        

 . 42،  41،  45ادَٚٓت افسْٜٔ فِٓرري ص  - 1
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وفق تتبًٝ فؽ مٚ ـٕٚقا يًٍِقٕف مـ أمثٚل ذفؽ دألت افدؾٚتر وإوراق وذم هذا ، 

  . 1أ هـ شافَدر ـٍٚيٜ 

ومـ بدع هذه افٍرؿٜ ، ومـ بدع افقهٚبٜٔ أيوًٚ حتريّٓؿ افهالة ذم مسجد ؾٔف ؿز 

 ،وؿد خٚفٍقا بذفؽ زظّٔٓؿ أمحد بـ تّٜٔٔ ، افقهٚبٜٔ ذم افهقؾٜٔ مـ ؽر تٍهٔؾ 

 . 2ل ذم اجلْٔد شٔد افهقؾٜٔ وإٕف إمٚم هدىؾٕ٘ف ؿٚ

ومـ بدظٓؿ افوٚفٜ ذم ضرق أهؾ اهلل ـٚفرؾٚظٜٔ وافَٚدريٜ وـؾ ضريَٜ إٔنئٝ ظذ 

 . 3وؾؼ افَرآن واحلديٞ

مىِٛ ذم إتبٚع ابـ ظبد افقهٚب »: وؿٚل ابـ ظٚبديـ احلٍْل ذم رد ادحتٚر مٚ ٕهف 

ظِّٝ أن هذا ؽر ذط ذم ،  ^ويٍُرون أصحٚب افْبل: اخلقارج ذم زمْٕٚٚ ؿقفف 

وإٓ  رىض اهلل تًٚػ ظْف بؾ هق بٔٚن دـ خرجقا ظذ شٔدٕٚ ظع، مسّك اخلقارج 

ؾٍُٔل ؾٔٓؿ اظتَٚدهؿ ـٍر مـ خرجقا ظِٔف ـام وؿع ذم زمْٕٚٚ ذم أتبٚع حمّد بـ ظبد 

وـٕٚقا يْتحِقن مذهٛ ، افقهٚب افذيـ خرجقا مـ ٕجد وتٌِبقا ظذ احلرمغ 

، فُْٓؿ اظتَدوا أهنؿ هؿ ادسِّقن وأن مـ خٚفٍقا اظتَٚدهؿ مؼـقن ، احلْٚبِٜ 

وخّرب ، واشتبٚحقا بذفؽ ؿتؾ أهؾ افسْٜ وؿتؾ ظِامئٓؿ حتك ـّّس اهلل صقـتٓؿ 

                                                        

 . 42ادهدر افسٚبؼ ص  - 1

 . 333ادهدر افسٚبؼ ص  - 2

 . 333ادهدر افسٚبؼ ص  - 3
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 1شوطٍر هبؿ ظسٚـر ادسِّغ ظٚم ثالث وثالثغ ومٚئتغ وأفػ مـ اهلجرة ، بالدهؿ 

  .هـ  1

 2كشلت افوهابقة دم اهلـد

تَقيٜ »ؾ٘ن افقهٚبٜٔ ٕنٖت ؾٔٓٚ بام ـتٛ إشامظٔؾ افدهِقي بٚشؿ  :ـد كشلهتم دم اهل

، أخذًا وٕٚؿالً ظـ ـتٚب افتقحٔد افهٌر افذي أرشِف ادٗفػ إػ ظِامء مُٜ شاإليامن

، شٔػ اجلبٚر بغ ـِامت تَقيٜ اإليامن »وؿد ؿٚرن افًالمٜ ؾوؾ افرشقل ذم ـتٚبف

اإليامن ـٖهنٚ ٍٕس ـتٚب افتقحٔد افهٌر ذم أثبٝ هبٚ أن تَقيٜ ، شوافرشٚفٜ ادذـقرة 

ؾْكح افْير أوًٓ إػ إـٚبر افذيـ ٕٚطروا أو ظٚسوا افنٚه إشامظٔؾ ،  3اهلْد

ثؿ ٕذـر تالمٔذه ومـ بًدهؿ مـ افًِامء افذيـ ، وردوا ظذ ظَٚئده ، افدهِقي 

وخٍض ، وؿٚمقا بْؼ افسْٜ ، ومٚ بًدهٚ مـ افٍرق احلديثٜ ، واجٓقا افقهٚبٜٔ 

وأؿسّٓؿ ، وافقظظ واإلرصٚد ، وافتهْٔػ وادْٚطرة ، افبدظٜ بٚفتدريس واإلؾتٚء 

 :إػ ضبَٚت 

افذيـ ٕٚطروا إشامظٔؾ افدهِقي أو ظٚسوه وردوا ظذ بدظٚتف  :افطبؼة األوػ  -1

. 

                                                        

دار . ط ، ـتٚب افبٌٚة  262/  4ج، ٓبـ ظٚبديـ افنٚمل ، رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر  - 1

 .إحٔٚء افساث افًريب ببروت 

 . 99محد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل صاإلمٚم أ - 2

وجدير بٚفذـر أن أول مـ خرق إمجٚع إمٜ اإلشالمٜٔ ذم صبف افَٚرة اهلْديٜ هق افنٔخ  - 3

 .اشامظٔؾ افدهِقي 
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افذيـ هنوقا بًد مقتف وردوا ظذ أتبٚظف وظذ افٍرؿٜ احلديثٜ  :افطبؼة افثاكقة  -2

 .تٜ خقاتؿ ذم ضبَٚت إرض افستٜ افَٚئِٜ بس

، وافْٔؼيٜ ، واجلُرافقيٜ ، افذيـ ظٚسوا ٕنٖة افَٚديٕٜٚٔ  :افطبؼة افثافثة  -3

 .وافديقبْديٜ، وافْدويٜ 

وظٚسوا ـزاء ، افذيـ واجٓقا أتبٚع خمسظل افٍرق ادذـقرة  :افطبؼة افرابعة  -4

 .افديقبْديٜ مع ٕنٖهتٚ أو بًدهٚ بَِٔؾ 

وصٓدوا ٕنٖة ، تالمٔذ افىبَٜ افرابًٜ افذيـ ظٚسوا إتبٚع  :ة اخلامسة افطبؼ -5

 .افتبٌِٜٔٔ وادقدوديٜ مـ ؾروع افديقبْديٜ وافقهٚبٜٔ 
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 افطبؼة األوػ

 :هـ  1243/ هـ  1183افشقخ رصقد افدين خان افدهؾوي كحو  -1

، ْٚرد وؿرأ بًض افُتٛ افدرشٜٔ ظذ ادٍتل ظع ـبر افب، وفد وٕنٖ بدهع 

واشتٍٚد مـ افنٔخ ، وأـثرهٚ ظذ افًالمٜ رؾٔع افديـ بـ ويل اهلل افًّري افدهِقي 

وٓزم افثالثٜ مدة ضقيِٜ حتك صٚر ظِاًم ، وصْقه افنٔخ ظبد افًزيز ، ظبد افَٚدر 

ؿٚم ، وإتٓٝ إفٔف رئٚشٜ افتدريس بّديْٜ دهع ، مٍردًا ذم افًِؿ مًَقًٓ ومَْقًٓ 

وٕٚطر ، سْٜ واجلامظٜ وافُْٚيٜ ذم أهؾ افبدع وخٚصٜ ذم افراؾوٜ بٚفذّب ظـ محك اف

 .وٕؼ ذم اهلْد أول مرة ٕحِٜ افقهٚبٜٔ ، شتَقيٜ اإليامن »إشامظٔؾ افدهِقي دٚ ـتٛ 

 : هـ  1271افشقخ خمصوص اهلل بن افشقخ رؾقع افدين افعؿري افدهؾوي  -2

 .مًٔد اإليامن ذم افرد ظذ تَقيٜ اإليامن : فف 

 : فشقخ حمؿد موشى بن افشقخ رؾقع افدين افدهؾوي ا -3

 .ؾتقى ورشٚئؾ ذم افرد ظذ إشامظٔؾ افدهِقي : فف 

 .افشقخ حمؿد رشيف افدهؾوي  -4

 .افشقخ ادػتي صجاع افدين ظع خان  -5

 .هـ  1278/ هـ  1212افعالمة ؾضل حق اخلر أبادي  -6

 : أرصد افعؿري اخلر أبادي  افشقخ اإلمام افعالمة ؾضل حق بن ؾضل إمام بن حمؿد

درس افًِقم ادتداوفٜ ، مل يُـ فف ٕير ذم زمٕٚف ذم افٍْقن احلُّٜٔ وافًِقم افًربٜٔ 

وأخذ احلديٞ ظـ افنٔخ ظبد افَٚدر وافنٔخ ظبد افًزيز ابْل ويل اهلل ، ظذ أبٔف 

ؾٚق ، وخترج وهق ابـ ثالث ظؼة شْٜ ، وحٍظ افَرآن ذم أربًٜ أصٓر ، افدهِقي 
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وؿرض افنًر وؽرهٚ ، وافٌِٜ ، وادٔزان واحلُّٜ ، أهؾ زمٕٚف ذم اخلالف واجلدل 

ف افىِبٜ مـ بالد بًٔدة ؾدّرس ،  شٚهؿ ذم افثقرة ظذ ، وأفَّػ وأؾٚد وأجٚد ، أمَّ

م  1857ادهٚدؾٜ شْٜ ، افدوفٜ إُِٓٔزيٜ شْٜ ثالث وشبًغ ومٚئتغ وأفػ 

حتك  شافسٔالن»ٍتف إػ جزيرة مـ جزائر وٕ، ؾحبستف احلُقمٜ بًد هدوء افثقرة 

 .تقذم هْٚك 

وهق أول مـ ـتٛ ذم افرد ظذ تَقيٜ ، فف ـتٛ جِِٜٔ ذم افًِقم احلُّٜٔ وؽرهٚ 

 .1هـ  1240شْٜ  "حتَٔؼ افٍتقى ذم إبىٚل افىٌقى  "اإليامن 

شٔػ »هٗٓء افستٜ ادذـقريـ ذـرهؿ افًالمٜ ؾوؾ رشقل افبدايقاين ذم ـتٚبف 

بتكيح أشامئٓؿ ذم افذيـ ٕٚؿنقا أول مرة إشامظٔؾ افدهِقي بجٚمع دهع  شاجلبٚر

 .وفذا ؿدمٝ أشامءهؿ 

 :هـ  1295/ هـ  1184افشقخ ظبد افغػور افّسوايت 

حٚرب إُِٓٔز ( مـ بٚـستٚن حٚفًٔٚ ) وهق إمٚم ادجٚهديـ وصٔخ اإلشالم ببنٚور 

قفقي إشامظٔؾ افدهِقي وشٚظد افسٔد أمحد افراي بريِقي واد، حمٚربٚت ظٍْٜٔ 

، فُـ دٚ أظِْٚ ظَٚئدمهٚ افنًْٜٔ خٚفٍٓام جٓٚرًا ، حٔٞ بٌِٚ بنٚور وؿٚتال افسٔخ 

وافنٔخ ٕهر ، ؾُتٛ افنٔخ حمل افديـ افْقصٓروي ، وأمر تالمٔذه بٚفرد ظِٔٓام 

                                                        

ٕٚفٝ بف صٓٚدة ، ـتبٝ حقل شرتف افسٔدة ؿّر افْسٚء احلٔدر أبٚديٜ مًَٚٓ ضخاًم بٚفًربٜٔ  - 1

وٕؼت ادُتبٜ افَٚدريٜ بٚجلٚمًٜ افْيٚمٜٔ ٓهقر ، ثامٕٜٔ بحٔدر أبٚد افدـتقراه مـ اجلٚمًٜٔ افً

 .هـ  1406بٚـستٚن مَٚهلٚ شْٜ 
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ؿٙ حٔٚتف ذم ، وافذّب ظـ حقزة افديـ ، أمحد وؽرمهٚ ـتبًٚ ذم افرد ظذ افقهٚبٜٔ 

وفف مآثر جِِٜٔ ذم حمٚربٚت ، ودحض افبدع وادُْرات ، ورؾع احلؼ ، فديـ ٕؼ ا

وإهلٚب افًقاضػ افدئْٜ ذم ادسِّغ ٓ تزال برـٚهتٚ بَّٚضًٜ رسحد مـ ، إُِٓٔز 

 .افبٚـستٚن 

هـ  1276افشقخ مجال افدين بن ظالء افدين بن أكوار احلق األكصاري افػركجي حمع 

: 

وويل  شمدراس »ثؿ رحؾ إػ، أ ظذ ظّف افنٔخ ٕقر احلؼ وؿر، وفد وٕنٖ بُِْٚو 

 افتدريس ذم

وتقذم هْٚك ذم افثٚمـ مـ ربٔع ، مَٚم وافده وٕٚل مْـزفٜ أبٔف  شاددرشٜ افقآجٚهٜٔ »

 . أخر شْٜ شٝ وشبًغ ومٚئتغ وأفػ ودؾـ هبٚ 

ٕٚطر ، ٔٚء ـٚن صديد افرد ظذ افقهٚبٜٔ إلشٚءهتؿ إدب إػ حرضات إٕبٔٚء وإوف

 شتَقيٜ اإليامن»ادقفقي حمّد ظع خٍِٜٔ شٔد أمحد افراي بريِقي ظذ ظبٚرات

وأصدر ظِٔف ؾتقى أصبحٝ شبٛ إخراج اخلٍِٜٔ ادذـقر مـ بالد مدراس إػ 

ذـر ظبد احلل افُْقي افْدوي ادْٚبذ فتَِٔد إئّٜ وادًتْؼ تَِٔد إشامظٔؾ ، ـُِتٚ 

وفُـ شبف شبّٚت ، ف ٕزهٜ اخلقاضر افنٔخ مجٚل وٕذير حسغ افدهِقيغ ذم ـتٚب

 .افقهٚبٜٔ وجٚهروا بٚفرد ظِٔٓٚ  ظديدة ـام هق دأبف ذم افًِامء افذيـ ـٚؾحقا ؾتْٜ

 :هـ  1268افعالمة ادػتي رشف افدين افرامبوري 

، ؿدم رامبقر ؾٖخذ افًِؿ ثؿ اصتٌؾ هذا بٚفتدريس واإلؾتٚء ، أصِف مـ بْجٚب 

 شقرٍرام»وإتٓٝ إفٔف رئٚشٜ افتدريس بّديْٜ ، مـ افًِامء خترج ظِٔف خِؼ ـبر 



 

 

 19 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

وافنٔخ أمحد شًٔد بـ أيب ، تِّذ ظِٔف افنٔخ أبق شًٔد بـ صٍل افديـ افدهِقي 

وافنٔخ حمّد حسـ بـ أيب احلسـ ، وافنٔخ حمّد ظع افرامبقري ، شًٔد ادذـقر 

ذم ، رساج ادٔزان  وفف، وافنٔخ ظبد افَٚدر بـ حمّد أـرم ومجع ـثر ، افزيِقي 

ِّؿ إػ مَٚم  وافٍتٚوى افٍَٜٓٔ ورشٚئؾ ـثرة ، ٓ حيد وٓ يتهقر ، ادْىؼ وذح افس

. 

، ٕك افسْٜ وأهِٓٚ وذم افبدع وأهِٓٚ ورد ظذ افٍرؿٜ افقهٚبٜٔ احلٚدثٜ ذم ظكه 

ثؿ ظبد احلل افىبٔٛ افُِْقي  شأبجد افًِقم»وفذا شبّف صديؼ حسـ افَْقجل ذم 

 .بٖٕف ـٚن ذاً ذم افديـ ٓ ذف افديـ  شخلقاضرٕزهٜ ا»ذم

واظتَْٚ تَِٔد إشامظٔؾ افدهِقي وافنقـٚين ، وهذان ممـ ٕٚبذا تَِٔد إئّٜ 

وافتزمٚ افٌّض مـ ـؾ مـ خٚفٍٓام ظَٔدة مع آظساف ببًض افًِؿ ، وٕحقمهٚ 

 .وافٍوؾ 

ؽالم مصطػى ؿدوة افعارؾغ افشقخ ؽالم حمي افدين افؼصوري افصديؼي بن افشقخ 

 :هـ  1270/ هـ  1202بن افشقخ ؽالم مرتىض 

تقذم أبقه ذم صبٚه ؾربٚه ظّف ، أحد أظالم افًِامء وافًرؾٚء افُّالء ذم بٚـستٚن 

، ومْف أخذ افًِقم ادتداوفٜ مـ ادًَقل وادَْقل ثؿ شٚؾر إػ دهع ، افنٔخ حمّد 

افنٓٚدة واإلجٚزة مْف  وأخذ احلديٞ ظـ افنٔخ ظبد افًزيز ادحدث افدهِقي وٕٚل

ثؿ أخذ بًد وؾٚتف ظـ افنٔخ ؽالم ظع افدهِقي ورزق ، وأخذ افىريَٜ ظـ ظّف ، 

 .واخلالؾٜ واإلجٚزة ، مْف افَبقل 
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واإلرصٚد ، مـ بْجٚب واصتٌؾ بٚفتدريس واإلؾٚدة  شؿهقر»ثؿ ظٚد إػ مقضْف 

مِغ ـٚبْف افنٔخ وٕٚل اخلالؾٜ مْف ظدد مـ افُٚ، وإتٍع بف خِؼ ـثر ، واإلؾٚضٜ 

وافنٔخ ، وتِّٔذه وختْف افنٔخ ؽالم دشتُر افَهقري ، ظبد افرشقل افَهقري 

وفف مَدرة ؾٚئَٜ ذم افنًر ، وافنٔخ ؽالم ٕبل  شبربؾ»ؽالم مرتٙ مـ أهؾ مقضع 

 .وإرديٜ ، وافبْجٚبٜٔ ، وافٍٚرشٜٔ ، ؿرض افنًر ذم افًربٜٔ ، 

مْٓٚ خالصٜ ، افٍَف وؽرمهٚ ٕثراً وٕياًم وفف ديقان صًر ومهٍْٚت ذم افًَٔدة و

ورشٚفٜ ذم ، هل مْيقمٜ ذم افتقحٔد ، افتَرير ذم مذمٜ ادزامر وافرشٚفٜ افْيٚمٜٔ 

أؽسىس  17هـ ادهٚدف  1270ذي افًَدة شْٜ  22تقذم ذم ، افرد ظذ افقهٚبٜٔ 

 .م  1854شْٜ 

 :هـ  1291/ هـ  1201افشقخ ـريم اهلل بن فطف اهلل افدهؾوي افعؿري 

أخذ افًِقم مـ أظالم دهع افنٔخ ، هق مـ افًِامء ادززيـ ذم افتدريس واإلؾتٚء 

 »وافنٔخ افُبر ظبد افًزيز ادحدث ثؿ شٚؾر إػ، وافنٔخ رصٔد افديـ ، ـٚطؿ 

ثؿ رجع إػ دهع وتهدر ، وأخذ افىريَٜ ظـ افسٔد آل أمحد ادٚرهروي  شمٚرهرة

ذم  شهٚدي ادوِغ»مـ تهٍٕٚٔف، افًِامء وادنٚيخ  فِتدريس ؾٖخذ ظْف خِؼ ـثر مـ

 .تقذم ذم افرابع مـ صقال وفف تسًقن شْٜ ، افرد ظذ افقهٚبٔغ 

افشقخ افؽبر حمؿد أحسن بن حمؿد صادق بن حمؿد أرشف اخلوصايب افبشاوري 

 :هـ  1263/ هـ  1202فطول ؿامته  «حاؾظ دراز»ادعروف بـ

وافتدريس وافتهْٔػ ، ادززيـ ذم افقظظ واإلرصٚد ـٚن مـ أرسة دئْٜ ظِّٜٔ ومـ 

وبرع ذم افتٍسر ، ـٕٚٝ أمف ذات تبحر ذم افًِقم ؾَرأ ظِٔٓٚ أـثر افُتٛ افدرشٜٔ ، 
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وأمَّ جمِس درشف افىالب ، وأخذ ظْف خِؼ ـثر ، واحلديٞ وافٍَف وافًِقم افًَِٜٔ 

يْتّل إفٔف ، وبخٚرى ، وشّرؿْد ، وهرات ، وؽزين ، وؿْدهٚر ، وـٚبؾ ، مـ بنٚور 

 .مـ بٚـستٚن أخذاً وتِّذاً  شرسحد»أؽِٛ ظِامء

دٚ بِغ إشامظٔؾ افدهِقي مع صٔخف بنٚور وأظِـ بًَٔدتف افقهٚبٜٔ خٚفٍف ظِامء 

ٓ خيٚف فقمٜ ٓئؿ ، ، ـٚن جريئًٚ ذم إظالء احلؼ ، بنٚور وذم مَدمتٓؿ حٚؾظ دراز 

وافنٔخ ، وافنٔخ ؽالم ٕبل ،  مـ منٚهر تالمٔذه افنٔخ صّس افديـ افسٔٚفقي

فف مْح افبٚري ذح صحٔح افبخٚري بٚفٍٚرشٜٔ يزدان بتحَٔؼ افرجٚل ، ٕهر أمحد 

وتبٔغ ادذهٛ احلٍْل بٚفدٓئؾ ، وتٖئد مذهٛ أهؾ افسْٜ بٕٚدفٜ ، وحّؾ افٌِٚت 

وإتؼ ، وإؾٓٚم وإيوٚح ٕسختف اخلىٜٔ حمٍقطٜ بجٚمًٜ بنٚور ، مع رشقخ وإتَٚن 

ِّؿ فَِٚيض مبٚرك ضبًٝ مرات ، إول بًد افىبع اجلزء   .وفف حٚصٜٔ ظذ ذح افس

وأجقبٜ ظـ أشئِٜ ، وافقؾٚة ، ورشٚئؾ ذم ذـر ادًراج  ،وتٍسر شقرة يقشػ 

 . شِىٚن بخٚرى حمٍقطٜ بدار افُتٛ مـ افُِٜٔ اإلشالمٜٔ بالهقر 

أهؾ افسْٜ ذـرة أـٚبر ت»ـام ذـر افنٔخ ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري ذم ـتٚبف»

ذـرت أشامء ادذـقريـ بَدر يسر مـ افساجؿ ٕهنؿ افىًِٜٔ إوػ ذم ، شببٚـستٚن

افًهقر إخرة افتل واجٓٝ افٍتـ اجلديدة افتل أوفدهتٚ أظداء اإلشالم مـ افٔٓقد 

وتٍرشٝ ، واشتخدمٝ هلٚ مـ وثَٝ هبؿ مـ ادْتّغ إػ اإلشالم ، وافْهٚرى 

وإضًٚف ؿقة اإليامن ، ٚ مـ افتٍريؼ بغ ادسِّغ ؾٔٓؿ افًّؾ إلٕجٚز مرامٓ

، وتٖمـ افثقرة واخلروج مـ صٍقف ادٗمْغ ، وظٚضٍٜ اجلٓٚد ؾٔٓؿ فتحتُؿ دوفتٓٚ 

ؾٓٗٓء افًِامء وجٛ ظِٔٓؿ صقن ادسِّغ ظـ ؾسٚد آظتَٚد وحتذيرهؿ مـ 



 

 

 22 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

ذفقا وب، وحتريوٓؿ ظذ اجلٓٚد ؾَٚمقا بّسٗوفٔٚهتؿ ، مُٚئد افْهٚرى وافٔٓقد 

ؾجزاءهؿ اهلل تًٚػ ظـ ، ودحض افبٚضؾ ، جٓقدهؿ احلثٔثٜ ذم شبٔؾ رؾع احلؼ 

 . شادسِّغ مجًًٔٚ 

 افطبؼة افثاكقة

تّفـي   :هـ  1340/ هـ  1207افشقخ ظبد افؾطقف افدهؾوي ثم افسَّ

اختٍك بًدمٚ ؿتِٝ إُِٓٔز إخقتف ، شهبٚدرصٚه طٍر»هق ابـ آخر افسالضغ ادٌقفٜٔ 

ثؿ اختٚر افٍَر وافسِقك وأخذ افىريَٜ ، بٚه وذهبٝ افدوفٜ ادٌقفٜٔ واظتَِٝ أ، 

، وافنٔخ ظبد افُريؿ مـ خٍِٚء افنٔخ شِٔامن افتقٕسقي ، ظـ افنٔخ حمّد بالل 

صديد آفتزام ، وزهد وورع ، ـٚن ذا ظِؿ وؾوؾ ، ورزق افًرؾٚن بٍوؾ تربٔتٓام 

 .مٚئٜ شْٜ ب٘دراك اجلامظٜ حتك مل تٍتف افتُبرة إوػ مدة 

تؼف بٚحلٟ وافزيٚرة ثالثًٚ ، ؿقّي احلٛ بٚفرشقل افُريؿ وجمٚفس مقفده افًئؿ 

وبٌداد ، وشقريٚ ، وبٔٝ ادَدس ، واشتٕٚبقل ، وؿٚم بجقٓت مك ، وثالثغ مرة 

وجيتْٛ ظـ افبدظٜ ، يًتهؿ بٚفسْٜ ، وؿٙ ؾٔٓٚ أربع شْقات ـٚمِٜ ، وافروم ، 

،  شافديقبْديٜ» افٍرؿٜ اجلديدة افقهٚبٜٔ وادتقفدة مْٓٚ وأهِٓٚ ويرد ظِٔٓؿ خٚصٜ ظذ

، ومـ خٍِٚئف افنٔخ ظبٔد اهلل افُٕٚبقري ، أخذ افبًٜٔ ظْف آٓف مـ ادسِّغ 

ـ»شُـ بّقضع ، وافنٔخ ؿٚدر بخش افسّٓسامل  مـ فقاء شِىٚن ؾقر  شَشتَّٓ

 .ثقن شْٜ هـ وظّره مٚئٜ وثالث وثال 1340ومٚت ودؾـ هْٚك شْٜ ، بنامل اهلْد 

  



 

 

 23 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

 :هـ  1311/ هـ  1248افشقخ افعالمة ادػتي إرصاد حسغ افعؿري افرامبوري 

، فف إتهٚر احلؼ ذم افرد ظذ مًٔٚر احلؼ فْذير حسغ افدهِقي مُْر افتَِٔد 

ورشٚئؾ خترج ظِٔف وإتٍع بف أظالم ـبٚر ـٚفنٔخ ديدار ظع ، وجمّقظٜ ؾتٚوى 

، وافنٔخ ظبد افٌٍٚر خٚن ، افنٔخ طٓقر احلسغ و، وافنٔخ شالمٜ اهلل ، إفقري 

 .وصبع افًْامين مـ أظيؿ جره ، وافنٔخ ظْٚيٜ اهلل خٚن أـٚبر ظِامء رامبقر 

 1285/ هـ  1239افشقخ افعالمة ظبد احلؾقم بن أمغ اهلل افؾؽـوي افػركجي حمع 

 :هـ 

ذم آثٚر حبٔٛ افرمحـ  ٕقر اإليامن: فف تهٕٚٔػ جِِٜٔ ذم افًِقم افًَِٜٔ وافدئْٜ مْٓٚ 

وافَقل ، وتًَِٔٚت ظذ اهلدايٜ ، وؿّر إؿامر ظذ ٕقر إٕقار ذم أصقل افٍَف ، 

ِّؿ فِّال حسـ   .تقذم بحٔدر أبٚد افرــ ودؾـ هبٚ ، إشِؿ حلؾ ذح افس

 .هـ  1295/ هـ  1234افشقخ ظبد افػتاح بن افشقخ افسقد ظبد اهلل افؽؾشن أبادي 

 1305/ هـ  1248هلل بن آل أمحد احلسقـي افواشطي افباـرامي افشقخ افسقد ظبد ا

 :هـ 

وافنٔخ شالمٜ اهلل ، ؾٚضؾ جِٔؾ مـ تالمٔذ افًالمٜ ؾوؾ حؼ اخلر أبٚدي 

، فف مهٍْٚت ٕٚؾًٜ ذم افكف وافْحق واحلُّٜ وافٍَف ، افبدايقين افُٕٚبقري 

 .وؿهٚئد ظربٜٔ وؾٚرشٜٔ وأرديٜ ورشٚئؾ ذم افرد ظذ افقهٚبٜٔ 

 1244ادػتي ؽالم رسور افؼادري ابن ادػتي ؽالم حمؿد افؼريش اهلاصؿي افالهوري 

 :هـ  1307/ هـ 
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ـْجْٜٔ رسوري حيتقي ظذ تقاريخ  -1: فف ـتٛ جِِٜٔ ذم افتٚريخ وافسر مْٓٚ 

تٚريخ  -2. ادقافٔد وافقؾٔٚت فِّنٚهر مـ ظك افرشٚفٜ إػ افًهقر إخرة 

 .إوفٔٚء حديَٜ  -3. خمزن بْجٚب 

ًٚ  -5. خزيْٜ إصٍٔٚء ذم جمِدات  -4  جٚمع افٌِٚت وؽرهٚ ٕحق ظؼيـ ـتٚب

 ًٚ  .ٕٚؾً

 :هـ  1302/ هـ  1229 1افشقخ خمؾص افرمحن بن افسقد ؽالم ظع اجلاتؽامي

 شتَقيٜ اإليامن»وهق َردُّ رصغ متغ ظذ ، فف ذح افهدور ذم دؾع افؼور 

 .إلشامظٔؾ افدهِقي 

:هـ  1308/ هـ  1228أمحد بن افشقخ ؽالم حمؿد افبشاوري  افشقخ كصر  

ثؿ مـ افًالمٜ ، أخذ افًِقم مـ ظِامء رسحد ، مـ أجِٜ ظِامء رسحد مـ بٚـستٚن 

، وأخذ افىريَٜ ظـ افنٔخ ظبد افٌٍقر صٚحٛ شقات ، حمّد أحسـ حٚؾظ دراز 

 :فف تهٕٚٔػ جٔدة مْٓٚ 

 .إحَٚق احلؼ ذم افرد ظذ تَقيٜ اإليامن  

 :هـ  1297/ هـ  1246افعالمة كؼي ظع بن ادػتي رضا ظع افزيؾوي 

، أخذ افًِقم ظـ أبٔف اجلٚمع بغ افؼيًٜ وافىريَٜ ، وفد أول رجٛ بزيع وٕنٖ هبٚ 

، جيّع بغ ظَؾ ادًٚش وادًٚد ، ورأي صٚئٛ ، ـٚن فف ذهـ ثٚؿٛ ، وخترج ظِٔف 

بذل ظّره ذم إصٚظٜ افسْٜ ومَٚومٜ ، وآشتٌْٚء ، وافتقاضع ، ويزدان بٚفسخٚء 

وإشُٚت افٍرؾٜ اددظٜٔ شتٜ ، مـ جالئؾ أظامفف إؾحٚم ادبتدظٜ احلديثٜ ، افبدظٜ 

                                                        

 .جٚتُٚم تَع أن ذم بٌْالديش  - 1
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مـ تهٍٕٚٔف ، تقذم آخر ذي افًَدة ، أمثٚل خلٚتؿ افْبٔغ ذم شٝ ضبَٚت إرض 

وشِٜٔ افْجٚة ذم شرة شٔد ادرشِغ ظِٔف أؾوؾ افهالة وأـرم ، افُالم إوضح 

جقاهر افبٔٚن ذم ، خالصٜ وشِٜٔ افْجٚة ، رسور افَِقب بذـر ادحبقب ، سِٔؿ افت

أصقل افرصٚد فَّع مبٚين ، أرسار إرـٚن أي افهالة وافهٔٚم وافزـٚة واحلٟ 

هدايٜ افزيٜ إػ افؼيًٜ إمحديٜ ذم افرد ظذ ، افٍسٚد ذم إبىٚل افبدظٜ افْجديٜ 

إزافٜ إوهٚم ذم ، م دًٕٚل ظّؾ ادقفد وافَٔٚم إذاؿٜ أثٚ، ظؼة ؾرق مـ أهؾ افٍتـ 

ؾوؾ افًِؿ  شتَقيٜ اإليامن »تزـٜٔ اإليَٚن ذم افرد ظذ، افرد ظذ أوهٚم افْجديٜ 

وشقاهٚ ٕحق مخسٜ ، وافًِامء  افُقاـٛ افزهراء ذم ؾوٚئؾ افًِؿ وآداب افًِامء 

ورسور ، افبٔٚن  وتَديامت جقاهر، وظؼيـ ـتٚبًٚ مذـقرًا ذم تٚريخ ظِامء اهلْد 

وافُالم إوضح بَِؿ ٕجِف اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن افَٚدري رمحٓام اهلل ، افَِقب 

 .تًٚػ 

 افطبؼة افثافثة

/ هـ  1255افشقخ افسقد أبو احلسغ أمحد افـوري بن افسقد طفور حسن ادارهروي 

 .هـ  1324

هـ  1340/ هـ  1272افشقخ ادجدد افعالمة أمحد رضا بن افشقخ كؼي ظع افزيؾوي 

: 

 .شٖٔيت ذـره بٚفتٍهٔؾ إٕنٚء اهلل تًٚػ 

:هـ  1373/ هـ  1284افشقخ أصغر ظع روحي بن افشقخ افؼايض صؿس افدين   
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وتِّذ ظذ ، ببٚـستٚن  شـجرات»مـ مديريٜ  شـتٓٚفٜ»وفد وتقذم بّقضْف بِدة  

اخلر  تِّٔذ افًالمٜ ؾوؾ حؼ، ( هـ  1304م ) افنٔخ ؾٔض احلسـ افسٓٚرٍٕقري 

، إتٓٝ إفٔف رئٚشٜ افًِقم إدبٜٔ ذم ظكه ، وافنٔخ أمحد شًٔد افًّري ، أبٚدي 

ٓهقر  شَبَْٔسٜ »ظٚرض ادتْبل افَٚديٚين بَهٔدتف افًٚجِٜ افٌراء ادىبقظٜ ذم جريدة 

،  شافَهٔدة اإلظجٚزيٜ»دٚ إٔنٖ افَٚديٚين ؿهٔدتف مِٔئٜ بٕٚخىٚء إدبٜٔ وشاّمهٚ 

تٛ ذم ظِقم إدب وؽرهٚ مْٓٚ ، ذم افًربٜٔ وافٍٚرشٜٔ وإرديٜ وفِنٔخ ؿهٚئد  ـُ و

وفف تَرييٚت ظذ ، وشٔىرة اإلشالم ظذ افْهٚرى افِئٚم ، دبرظجؿ ذم افبالؽٜ 

وظذ ٕك ، فَِٚيض ؾوؾ أمحد ذم افرد ظذ افقهٚبٜٔ شإٔقار أؾثٚب صداؿٝ»

 .ادَِديـ ادذـقر وظذ ؽرمهٚ 

/ هـ  1264جاع افدين احلقدر أبادي ادعروف بػضقؾت جـك افشقخ أكوار اهلل بن ص

 :هـ  1336

فف إؾٚدة ، مـ تالمٔذ افًالمٜ ظبد احلِٔؿ افٍرٕجل حمع وابْف افنٔخ ظبد احلل 

وإٔقار أمحدي ذم مقفد ، وحََٜٔ افٍَف ، اإلؾٓٚم ذم جمِديـ ذم افرد ظذ افَٚديٚين 

ز أن يٖيت ٕبل جديد بًد رشقفْٚ رد ؾٔٓٚ ظذ ؿٚشؿ افْٚتقتقي افذي جق ^افْبل 

ورد ظذ ، ذح ؾٔٓٚ اإلشالم ، ذم أحد ظؼ جزء ، ومَٚصد اإلشالم ، خٚتؿ افْبٔغ 

 ًٚ  .وفف مآثر ومْٚؿٛ مجٜ ، إؾُٚر ادهٚدمٜ فإلشالم ؿدياًم وحديث

افشقخ افطبقب افؼيف برـات أمحد بن افشقخ افسقد دائـم ظـع افبفـاري افطـوـي 

 :ـ ه 1347/ هـ  1280
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ابـ افًالمٜ ؾوؾ حؼ اخلر ( هـ  1316/ هـ  1244) مـ تالمٔذ افًالمٜ ظبد احلؼ 

وافهّهٚم ، مثؾ صدؿٜ جٚريٜ ذم رّد آريٜ ، فف ـتٛ ذم افرد ظذ افقهٚبٜٔ ، أبٚدي 

، ورشٚئؾ ذم ظِؿ إٕبٔٚء ، افَٚضٛ ظذ ادٍسي افُٚذب  ذم امتْٚع ـذبف تًٚػ 

 .وفف تالمٔذ أجِٜ ذم إٔحٚء اهلْد وخٚرجٓٚ ، وامتْٚع ٕير خٚتؿ افْبٔغ 

/ هـ  1257افشقخ افسقد مجاظت ظع بن افسقد ـريم صاه ادحدث افسقافؽويت 

 :هـ  1370

ًٚ  113وفف   شتشٔٚفُق»ـ مديريٜ م شظع بقرشّٔدان»مقفده ومدؾْف بّقضع، ظٚم

فف خدمٚت بٚرزة ذم صٕٜٔٚ ادسِّغ ظـ ذور افْهٚرى واهلْدوس  ،بْجٚب

 .أشِؿ ظذ يده أٓف مـ افْهٚرى واهلْدوس ، افَٚديٕٜٚٔ وافقهٚبٜٔ و

وهق مـ تالمٔذ افًالمٜ أمحد حسـ افُٕٚبقري ، فف ـتٛ ذم افتهقف وافٍوٚئؾ 

 .وافنٔخ ؾٔض احلسـ افسٓٚرٍٕقري وافنٔخ ؽالم ؿٚدر افبٓروي 

/ هـ  1265افشقخ افعالمة ؽالم ؿادر بن افشقخ ؽالم حقدر اهلاصؿي افبفروي 

 :هـ  1327

ذ ظذ ادٍتل صدر افديـ ّتِت، بْجٚب  شرسـقدهٚ»مـ فقاء  شهبرة»وفد بّقضع 

تِّذ ظِٔف ؽٚفٛ ، وأخذ افىريَٜ ظـ افنٔخ صّس افديـ افسٔٚفقي ، افدهِقي 

افنقارق افهّديٜ تِخٔص افبقارق ادحّديٜ : ومـ مهٍْٚتف ، أظالم بْجٚب 

افْقر افربٚين ذم ، وحك ذم مدح خر افقرى صّس اف، فًِالمٜ افبدايقين بٕٚرديٜ 

) ووضع هنجًٚ فِتًِٔؿ افديْل بٚفُِٔٚت إُِٓٔزيٜ بٚشؿ ، مدح ادحبقب افسبحٚين 

ٔٚرة ـتٚبغ  ـَ  .أي أحد ظؼ ـتٚبًٚ ذم اإلشالم ( إشالم ـل 
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ؿٚم ، ؿقّي افرد ظذ افبدع وأهِٓٚ ، ـٚن صديد آظتهٚم بّذهٛ افسْٜ واجلامظٜ 

وهق ، افْهٚرى وافَٚديٕٜٚٔ وافْٔؼيٜ وافراؾوٜ وافقهٚبٜٔ وافديقبْديٜ بٚفرد ظذ 

، ومل يُـ إذ ذاك ادظك افْبقة ، أول مـ أؾتك بّخٚفٍٜ افَٚديٚين مـ ظِامء بْجٚب 

 .ربٔع إول وُدؾـ بّسجد بُٔؿ صٚهل ٓهقر  19تقذم ذم 

ي افشــقخ حمؿــد حســن جــان بــن افشــقخ ظبــد افــرمحن افعؿــري ادجــددي اف ــهـد

 :هـ  1365/ هـ  1278

وفف ، وصٕٜٔٚ ادسِّغ ظـ ذور ادٍسديـ ، فف مقاؿػ جِِٜٔ ذم خدمٜ افديـ 

وضريؼ افْجٚة مع ، مهٍْٚت مجِٜٔ ٕٚؾًٜ مْٓٚ إصقل إربًٜ ذم ترديد افقهٚبٜٔ 

وافًَٚئد افهحٔحٜ ذم بٔٚن ، ذم رد افْٔؼيٜ  شافتْقير ذم إثبٚت افتَدير»رشٚفٜ 

وتذـرة ، وإٔسٚب إٕجٚب ، ذم افرد ظذ افديقبْديٜ ، واجلامظٜ  مذهٛ أهؾ افسْٜ

مـ  شحٔدر أبٚد »ذم  شـقه ـْجٜ»تقذم ذم افثٚين مـ رجٛ ودؾـ بّقضع، افهِحٚء 

 .بٚـستٚن 

/ هـ  1275افشقخ افسقد مفر ظع بن افشقخ افسقد كذر افدين احلسـي اجلقالين 

 :هـ  1356

وتَِك دروس افُتٛ  ،مـ بٚـستٚن ش يراوفبْد»مديريٜ شـقفرة»وفد بّقضع 

واحلديٞ ظـ ادحدث أمحد ظع ، افًٚفٜٔ مـ ادٍتل فىػ اهلل افًع جرهل 

وٕٚل مْف اإلجٚزة ، وبٚيع ظذ يد افنٔخ صّس افديـ افسٔٚفقي ، افسٓٚرٍٕقري 

 .واخلالؾٜ 
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رزا ومل يتُّـ اد، رداً ظذ افَٚديٕٜٚٔ  ـتٛ صّس اهلدايٜ ذم إثبٚت حٔٚة ادسٔح 

وجٚء افنٔخ ٓهقر ظذ ادقظد ادَرر فُـ ، مـ افرد ظِٔٓٚ فُـ حتدى بٚدْٚطرة 

 .ادرزا مل حيرض وٕٚل اخلزي واهلقان 

م  15/12/1900وٕؼ ذم ،  شإظجٚز ادسٔح»ؾُتٛ تٍسر شقرة افٍٚحتٜ بٚشؿ 

 أبٚنششٔػ جنتٔٚئل»ؾرد ظِٔف افنٔخ مٓر ظع بُتٚبف، ميٓر إٔف ب٘هلٚم اهلل تًٚػ 

ذم افرد  شافٍتقحٚت افهّديٜ»ـتٛ ، وأؾنك ـذب دظٚيٚتف ، أخىٚء ادرزا ذم افًربٜٔ 

 .وإظالء ـِّٜ اهلل ذم بٔٚن مٚ أهّؾ بف فٌر اهلل ، ظذ افقهٚبٜٔ 

هـ  1356صٍر  29تقذم ذم ، وفف ـتٛ أخر ومقاؿػ جريئٜ ذم ؿٔٚدة ادسِّغ 

 . شـقفرة»بّقضْف

هـ  1252حمؿد ضقب افسورين ثم افبقع هبقتي افشقخ ادحدث ويص أمحد بن افشقخ 

 :هـ  1334/ 

بٚددرشٜ احلٚؾئٜ  شبٔع هبٔٝ»يّتٚز بتدريس إحٚديٞ افْبقيٜ ٕحق مخسغ شْٜ ذم

ثؿ بّدرشٜ احلديٞ  ومـ تالمٔذه أظالم أجِٜ ـٚفنٔخ افسٔد شِٔامن أذف رئٔس 

وادٍتل ، منتٚق أمحد وافنٔخ ، ؿسؿ افًِقم افدئْٜ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بًع جرة 

وافسٔد خٚدم حسغ بـ افنٔخ مجٚظٝ ، وادٍتل ظبد افَٚدر افالهقري ، ٕثٚر أمحد 

وصدر افؼيًٜ أجمد ظع إظيّل ، وافسٔد مهبٚح احلسـ ، ظع صٚه افًع بقري 

 .وافنٔخ ضٔٚء افديـ أمحد اددين وؽرهؿ ، 

افتًَِٔٚت ادجع ، افسمذي  افتًَِٔٚت ظذ افؼوح إربًٜ جلٚمع: ومـ تهٍٕٚٔف 

حٚصٜٔ مَٚمٚت ، حٚصٜٔ منُٚة ادهٚبٔح ، حٚصٜٔ اجلالفغ ، ذح مْٜٔ ادهع 
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حٚصٜٔ ذح ادْٔدي هلدايٜ احلُّٜ ، حٚصٜٔ افنٚؾًٜٔ ابـ حٚجٛ ، احلريري 

ـنػ افٌاممٜ ظـ ، جٚمع افنقاهد ذم إخراج افقهٚبٔغ ظـ ادسٚجد ، فألهبري 

 .شْٜٔ افًاممٜ 

 ؼة افرابعةافطب

/ هـ  1300افشقخ ؽالم دشتؽر كامي بن افشقخ حامد صاه افبـجايب افشقخوبوري 

 :هـ 1381

مْٚؿٛ اخلٍِٚء ، ٕسٛ افرشقل وصحٚبتف ، تٚريخ ـبٚر أرستف : مـ تهٍٕٚٔف 

ـام يرامهٚ ادستؼؿقن  افهديؼ وافٍٚروق، تٚريخ افْجديٜ ،  شمْيقمٜ»افراصديـ 

 .وؽرهٚ 

 1300قخ كعقم افدين بن افشقخ معغ افدين ُكْزَهْت ادراد أبادي صدر األؾاضل افش

 :هـ  1367/ هـ 

افُِّٜ افًِٔٚ ذم : ومـ مهٍْٚتف ، فف أظامل جِِٜٔ ذم خدمٜ افديـ وافقضـ وإمٜ 

خزائـ افًرؾٚن ذم تٍسر ، أضٔٛ افبٔٚن ذم افرد ظذ تَقيٜ اإليامن ، ظِؿ ادهىٍك 

فًِامء ديقبْد   شوادٍْد ادْٓد»ِبٔسٚت ذم ـنػ مُٚئد افتحََٔٚت فدؾع افت، افَرآن 

 .ؾرائد افْقر ذم جرائد افَبقر وؽرهٚ ، 

وٓ تزال ذم خدمٜ افديـ وافًِؿ ، ودّرس هبٚ ، أشس اجلٚمًٜ افًّْٜٔٔ بّراد أبٚد 

 .ذي احلجٜ ودؾـ برحٚب اجلٚمًٜ ادذـقرة  18وتقذم بّقضْف ذم ، وختريٟ افًِامء 
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 سةافطبؼة اخلام

افشقخ اجلؾقل ادػتي حشؿت ظع خان بن كواب ظع خان افؾؽـوي ثم افبقع هبتي 

 :هـ  1380/ هـ  1320

وإتٍع بٚإلمٚم ، وافنٔخ رحؿ إهلل وؽرمهٚ ، تِّذ ظذ صدر افؼيًٜ أجمد ظع 

ٕٚطرهؿ ، وفف مآثر خٚفدة ذم ٕؼ افديـ وافرد ظذ ادبىِغ ، أمحد رضٚ افزيِقي 

 -1: واهتدى بف خِؼ ـثر وفف ـتٛ ٕٚؾًٜ مْٓٚ ، دان ظديدة وأؾحّٓؿ مرارًا ذم بِ

ًٚ مـ صبف افَٚرة اهلْديٜ حلسٚم (  268) افهقارم اهلْديٜ مجع ؾٔٓٚ تهديَٚت  ظٚد

فًِامء ديقبْد  شادْٓد»ـنػ ؾٔف ظـ تِبٔسٚت  -2، احلرمغ ظذ مْحر افٍُر وادغ 

 .إٕقار افٌٔبٜٔ  -3. 

/ هـ  1318بن افشقخ ظبد ادجقد افزيؾوي ادعروف بؿػتي آؽرة افشقخ ظبد احلػقظ 

 :هـ 1377

َْٕقَفٜ»ومقضْف  شبريع»مقفده ببِدة  ، دّرس بّدرشٜ مبٚرك ؾقر ،  شبريع»مـ فقاء  شأ

وبّدرشٜ مْيرحؼ تٕٚدة مـ فقاء ( وارإز ) أظيؿ جره وبٚددرشٜ احلّٔديٜ 

ؾراش »وبٚددرشٜ افًْامٕٜٔ جٚدة ، ٚ حغ ـٚن أبقه رئٔس اددرشغ هب شؾٔض أبٚد»

ثؿ إتَؾ إػ ، وتقػ اخلىٚبٜ واإلؾتٚء بجٚمع آؽرة شٝ ظؼة شْٜ ، دهع  شخٕٜٚ

ثؿ رئٚشٜ اددرشغ بدار ، وتقػ اخلىٚبٜ واإلؾتٚء بّسجد جْٚح ، ـراتق ببٚـستٚن 

وتقػ ،  (بْجٚب ) ثؿ ذهٛ إػ مدرشٜ إٔقار افًِقم بّديْٜ مِتٚن ، افًِقم اديٓريٜ 

 شحسـ بروإٜ»رئٚشٜ اددرشغ وتقذم هبٚ ذم اخلٚمس مـ ذي احلجٜ ودؾـ بَّزة 

افسٔقف افُالمٜٔ ، رشٚفٜ وجٔزة ذم افًَٚئد ، تُّٔؾ اإليامن : مـ مهٍْٚتف ، مِتٚن 



 

 

 32 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

، احلسْل وادزيد دحٛ افتَِٔد ، فَىع افدظٚوي افٌالمٜٔ ذم افرد ظذ افَٚديٕٜٚٔ 

إرؽٚم هٚذر ذم ، ٕٜ افهحٚبٜ ذم افرد ظذ مـ أشٚء ظذ مًٚويٜ صٔٚ، هتٚؾٝ افقهٚبٜٔ 

افتًَٛ ظذ ، وإؾحٚم بًض اهلٚذريـ مـ افديقبْديٜ ، إيوٚح افتقحٔد وافؼك 

، ظبٚدة اإلشالم ، افَْد ظذ ادقدودي ، ذم إبٕٜٚ مًْك خٚتؿ افْبٔغ ، ادرزائٜٔ 

 .جمّقظٜ ؾتٚواه وؽرهٚ 

.../  «ببؿفي»ظع خان افؾؽـوي ادؼقم واددؾون  افشقخ حمبوب ظع خان بن كواب

 :هـ  1385

، ذبَّ ظـ افديـ مدة ظّره ؿِاًم وفسًٕٚٚ ، مـ تالمٔذ افسٔد افنٔخ ديدار ظع إفقري 

مْٓٚ تقاريخ جمدديـ ، وفف ٕحق ظؼيـ ـتٚبًٚ ذم افرد ظذ افديقبْديٜ وادقدوديٜ 

 .حزب وهٚبٜٔ 

 :هـ  1391/ هـ  1321مغ افالهوري افشقخ حمؿد ظؿر بن افشقخ حمؿد أ

، مَٔٚس افْقر ، ومـ مهٍْٚتف مَٔٚس احلٍْٜٔ ، فف مْٚؿنٚت ومْٚطرات مع افقهٚبٜٔ 

 .ومَٔٚس افْبقة وؽرهٚ ، مَٔٚس اخلالؾٜ ، مَٔٚس ادْٚطرة ، مَٔٚس افهالة 

 :افشقخ حمؿد كظام افدين ادؾتاين 

افسْٜ واجلامظٜ خىٚبٜ ومْٚطرة وافذّب ظـ ، ؿٙ حٔٚتف ذم افدؾٚع ظـ اإلشالم 

مـ افَٚديٕٜٚٔ ( أحتدى ) صَّْػ ـثراً ويْؼ إظالًٕٚ ذم ـؾ ـتٚب فف بٖن أحداً ، وـتٚبٜ 

وافراؾوٜ واجلُرافقيٜ وافقهٚبٜٔ فق حتدى بٚدْٚطرة ؾٚضِبقا حمّد ٕيٚم افديـ ادِتٚين 

ؿٓر ، ٛ افنًٜٔ حََٜٔ مذه: ومـ تهٍٕٚٔف ، ؾٕ٘ف مستًد هلٚ ذم ـؾ حغ ، دْٚطرتف 

شٔػ افًْامن ظذ أهؾ افىٌٔٚن  شرة ، أبٚضٔؾ افقهٚبٜٔ ، يزداين برؿًِٜ ؿٚديٚين 
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راِه ظرؾٚن بٚفٌِٜ ، ذح افَهٔدة افٌقثٜٔ ، شِىٚن افتٍٚشر ظؼة أجزاء ، ادَِديـ 

 .افبالغ ادبغ وؽرهٚ ٕحق ثالثغ ـتٚبًٚ ، إصالح افىٚفبغ ، افبْجٚبٜٔ 

 

 ع فؾطبؼات اخلؿسة ادذـورة ؾؼط أظالهادصادر وادراج

 :مصادر افساجم 

 .تذـرة ظِامء اهلْد دحّد ظبد افنُقر ادًروف بٚدقفقي رمحـ ظع  -1

 .ٕزهٜ اخلقاضر فًبد احلل افىبٔٛ افراي بريِقي  -2

 .قري ؾشتٚذ حمّقد أمحد افَٚدري اديٍرتذـرة ظِامء أهؾ افسْٜ فأل -3

 .ببٚـستٚن فًِالمٜ ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري تذـرة أـٚبر أهؾ افسْٜ  -4

 .أـّؾ افتٚريخ فألشتٚذ يًَقب حسغ افَٚدري  -5

 .رشٚئؾ وـتٛ  -6

ْـ بَِؿ إشتٚذ افٍٚضؾ حمّد أمحد ادهبٚحل  -7 ، حدوث افٍتـ وجٓٚد أظٔٚن افسُّ

 .اهلْد  –ظوق ادجِس اإلشالمل مبٚرـٍقر 

 .منتٚق أمحد بـ برٕٚدرصٚه ، حلٍْل اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف ا -8

ٕتقجف بٚفذـر إػ حٔٚة ، وبًد ذـر هٗٓء افًِامء افُبٚر افذيـ ذـرٕٚهؿ ذم افىبَٚت 

 .افنٔخ اإلمٚم أمحد رضٚ افزيِقي افَٚدري 

 :اشؿه 

وؿد أخرج اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ،  شادختٚر»واشّف افتٚرخيل شحمّد»شّل بٚشؿ 

 : ـام أخرج اإلمٚم شْٜ وٓدتف مـ أيٜ وهل  شْٜ وٓدتف ظـ هذا آشؿ
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  ُـْه َدُهم بُِروٍح مِّ يََمَن َوَأيَّ ـَتََب دِم ُؿُؾوهِبُِم اإْلِ  [ 22: أيٜ ، شقرة ادجٚدفٜ ]   ُأْوفَئَِك 

واصتٓر هبذا آشؿ ذم اهلْد ، شأمحد رضٚ»( مقٕٓٚ رضٚ ظع خٚن : ) وشامه جده 

،  شظبد ادهىٍك»محد رضٚ خٚن إػ اشّف فَٛ وأضٚف اإلمٚم أ، وخٚرج اهلْد 

 .^فندة حبف فِْبل افُريؿ 

 : موفده 

، هـ  1272وفد اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن يقم آثْغ ذم افًٚذ مـ صٓر صقال شْٜ 

ـام اصتٓر افًِامء ، وظرف بٚفزيِقي ٕسبٜ إػ مقضْف بريع ، بٚهلْد  شبريع»بّديْٜ 

، وافسٔقضل رمحٓؿ اهلل تًٚػ ، وافسمذي ، ٚفبخٚري إظالم بٚفْسبٜ إػ مقاضْٓؿ ـ

 .وؽرهؿ مـ افًِامء إظالم افذيـ اصتٓروا ٕسبٜ إػ بالدهؿ 

 :وؿد ؿٚل اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ذم هذا افنٖن 

ظبد ادهىٍك افنٓر بٖمحد رضٚ ادحّدي ديًْٚ وافُسِّْل ئًَْٚ واحلٍْل مذهبًٚ 

واددين افبًَٔل إٕنٚء اهلل ، وافزيِقي مسًُْٚ ، بًٚ وافزـٚيت مؼ، وافَٚدري مْتسبًٚ 

 .  1تًٚػ مدؾًْٚ 

 :كسبه وأجداده 

وؿد اصتٓرت ،  شبرهٟٔ»يْتّل اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن إػ أرسة ـريّٜ تًرف بٚشؿ 

هذه إرسة ذم بِد أؾٌٕٚستٚن ب٘ؿِٔؿ ؿْدهٚر بام ؿدمتف مـ خدمٚت جِِٜٔ ذم صتك 

هق أمحد رضٚ خٚن بـ َٕل ظع : د رضٚ خٚن ـٚٔيت ادٔٚديـ ، وٕسٛ اإلمٚم أمح

                                                        

 . 4افزٓل إَٕك مـ بحر شبَٜ إتَك فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ص  - 1
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خٚن بـ رضٚ ظع خٚن بـ حمّد ـٚطؿ بـ ظع بـ صٚه حمّد أظيؿ بـ حمّد شًٚدت 

 .رمحٓؿ اهلل تًٚػ ، يٚر خٚن بـ شًد اهلل خٚن 

حدائؼ ، وؿد أصٚر اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن إػ أجداده إصٚرة مقجزة ذم ديقإف 

 بخنش 

 . 1أ هـ، أمحد هْدي رضٚ بـ َٕل بـ رضٚ : حٔٞ ؿٚل  (بسٚتغ افٌٍران ) 

وؿد ذـر اإلمٚم  أمحد رضٚ خٚن أحقال أجداده ذم تهٍٕٚٔف وٓ يتسع هذا ادَٚم فْبغ 

مجٔع أحقال أؾراد تِؽ إرسة افذيـ وهبقا حٔٚهتؿ فًِِؿ وافديـ وافدؾٚع ظـ 

رىض ا اإلمٚمبؾ ُٕتٍل بذـر بًض إحقال ظـ أجداد هذ، اإلشالم وادسِّغ 

 .وبًض جٓقدهؿ ذم شبٔؾ افدظقة إػ اهلل تًٚػ  اهلل تًٚػ ظْف

 :موٓكا كؼي ظع خان 

وـٚن مـ أبرز ظِامء ، هـ  1246وفد ذم ظٚم ، هق وافد اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

ـام ورث ، وؿد ورث ظـ وافديف ٕقر افًِؿ وافٍوؾ وافًرؾٚن ، إحْٚف إٓذاك 

 .ـ إجداد افثروة ادٚديٜ افىٚئِٜ م

، وؿد ُظرف بٚفًِؿ ، وـٕٚٝ صخهٜٔ مقٕٓٚ َٕل ظع خٚن ذات مقاهٛ متْقظٜ 

 . ^وإتبٚع افسْٜ افْبقيٜ افؼيٍٜ فِرشقل، وافزهد وافتَقى 

وأخذ إجٚزة احلديٞ ، هـ  1294أخذ افىريَٜ ظـ افنٚه آل رشقل ادٚرهروي شْٜ 

حلديٞ ظـ افنٔخ افسٔد وأيوًٚ أخذ إجٚزة ا، هـ  1295وشٚؾر فِحٟ شْٜ ، مْف 

 .أمحد بـ زيْل دحالن ادُل رمحف اهلل ومـ ؽره مـ ظِامء افبِد احلرام 

                                                        

 .حدائؼ بخنش مىبقظٜ ـراتق  - 1



 

 

 36 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

ويًّد مـ ؾَٓٚء ، ـٚن مقٕٓٚ َٕل ظع خٚن مـ افًِامء إجالء ومـ ـبٚر ادهٍْغ 

،  شافنٔخ افٍَٔف»: ـام أصٚر إػ هذا إمر افنٔخ ظبد احلل احلسْل ؿٚئالً ، إحْٚف 

ٚن بـ رضٚ ظع بـ ـٚطؿ ظع بـ أظيؿ صٚه بـ شًٚد تٔٚر إؾٌٚين َٕل ظع خ

أخذ احلديٞ ظـ افنٔخ افسٔد أمحد بـ زيْل ، أحد افٍَٓٚء احلٍْٜٔ ، افزيِقي 

 . 1دحالن افنٚؾًل أ هـ

وتقذم مقٕٓٚ َٕل ظع ،  2وؿد صْػ مقٕٓٚ َٕل ظع خٚن ـتبًٚ ـثرة ذم ظِقم خمتٍِٜ

د اشتخرج اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن تٚريخ ظٚم رحٔؾ وؿ، ( هـ  1297) خٚن شْٜ 

 : وافده ؾَٚل 

                                                        

حٔدر أبٚد شْٜ . ط ،  509ص ،  7ج ، افُِْقي احلسْل  ٕزهٜ اخلقاضر فِنٔخ ظبد احلل - 1

 .هـ  1387

 : وؿد أصٚر افدـتقر حمّد مسًقد أمحد إػ مهٍْٚت مقٕٓٚ َٕل ظع خٚن وهل ـٚٔيت  - 2

أصقل  -3. رسور افَِقب ذم ذـر ادحبقب  -2. افُالم إوضح ذم تٍسر شقرة أمل ٕؼح  -1

 .افرصٚد فَّع مبٚين افٍسٚد 

افُقاـٛ افزهراء ذم ؾوٚئؾ افًِؿ ، إزافٜ إوهٚم ، أثٚم دًٕٚل ظّؾ ادقفد وافَٔٚم إذاؿٜ 

خر ، افتُّـ ذم حتَٔؼ مسٚئؾ افتزيـ ، افٍتٚوة افَْقيٜ ذم اخلهٚئص افْبقيٜ ، وآداب افًِامء 

ظغ ادنٚهدة حلسـ ، إرصٚد أداب إػ آداب آحتسٚب ، ادخٚضبٜ ذم ادحٚشبٜ وادراؿبٜ 

جقاهر افبٔٚن ذم أرسار ، وشِٜٔ افْجٚة ، هنٚيٜ افسًٚدة ذم حتَٔؼ افىريَٜ وافؼيًٜ ، جٚهدة اد

تزـٜٔ اإليَٚن ذم رد تَقيٜ ، ؾوؾ افًِؿ وافًِامء ، هدايٜ افزيٜ إػ افؼيًٜ إمحديٜ ، إرـٚن 

أحسـ ، فِبٚس دًٜ افْزاس ذم آداب إـؾ وا، افروايٜ افرويٜ ذم إخالق افْبقيٜ ، اإليامن 
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ًُيامء  ـٚن هنٚيٜ مجع اف

 ( هـ  1297)    

 خٚتؿ أجِٜ افٍَٓٚء    

 ( هـ  1297)     

 إن مقتٜ افًٚمل مقتٜ افًٚمل 

 . 1(هـ  1297)          

 : موٓكا رضا ظع خان 

وؿرأ  ،م  1808هـ ادقاؾؼ  1224وفد شْٜ ، هق اجلد إول فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

وأـّؾ دراشتف ، وتَِك افًِقم ظذ يد افنٔقخ افُبٚر ، ظذ افنٔخ خِٔؾ افرمحـ 

ًٚ آخٚذًا ، فًِِقم اإلشالمٜٔ وافًربٜٔ ذم افثٚفٞ وافًؼيـ مـ ظّره  ، ؾُٚن خىٔب

وتقذم ذم افثٚين مـ مجٚدى ، متٖدبًٚ بٚٔداب افٍٚضِٜ ، وـٚن ذا بهرة ذم افتهقف 

 . 2م 1870هـ ادقاؾؼ  1286وػ شْٜ إ

                                                                                                                                        

، أمجؾ افٍُر ذم مبٚحٞ افذـر ، هدايٜ ادنتٚق إػ شرة إٍٕس وأؾٚق ، افدظٚء ٔداب افدظٚء 

 .ترويح إرواح ذم تٍسر أمل ٕؼح ، تنقق إّواه إػ ضرق حمبٜ اهلل 

 .حٔٚة مقٕٓٚ أمحد رضٚ خٚن فِدـتقر حمّد مسًقد أمحد : وإير فِتٍهٔؾ 

ـراتق  –جمّع بحقث اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن . ط ، فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن بسٚتغ افٌٍران  - 1

 .م  1997

 .تذـرة ظِامء اهلْد فِنٔخ رمحـ ظع : إير  - 2
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وافٍراغ مـ افتًِٔؿ ، وؿد ٕيؿ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مْيقمٜ ذم بٔٚن تٚريخ افقٓدة 

 :وظٚم رحٔؾ جّده ؾَٚل ، 

 

 ًٚ  جـــــــــــّدي ــــــــــــٚن ظٚدـــــــــــ

ـــــــ ــــــــ مٙ ـــــــؾ م ـــــــٜ ج  هبج

 بـــــــــــٚن برمـــــــــــزه افزبـــــــــــر

ــــــــــــــٚئػ رسى ــــــــــــــٝ فى  ؿِ

ـــــــــــد ـــــــــــؿ ظـــــــــــٚم إذ وف ًِٕ 

 رأيــــــــــٝ إٔجــــــــــام: ؿــــــــــٚل 

 ؾُٔـــــــــػ هنتـــــــــدي: ؿِـــــــــٝ 

ــــــــــٚم درشــــــــــفخ: ؿِــــــــــٝ   ت

ـــــــــــٝ  ـــــــــــف: ؿِ ـــــــــــٚم َِٕ  ؾً

 

 يرــــــــثِف افْــــر مـــــــــــمل ي 

 زــــــــؾ مـ ؽــــجٜ ــــــــــــح

 رــــــــــره افزمـــــزمــــــــــــدان ف

 سحرـــــــٚفف افــــــــــٔػ مجــــض

 رــــــرضٚ إبـــــدٕٚ افـــــــــــــشٔ

 رذ: ٚل ــــؿ، ٕيرت : ٝ ــــــؿِ

 (هـ  1224) أضٚءٕٚ افَّر : ؿٚل 

 (هـ  1247) أخٚر افدرر : ؿٚل 

 (هـ  1282) حمجؾ أؽر : ؿٚل 

 

 :ـاطم ظع خان 

وـٚن يرأس ـتٔبٜ مُقٕٜ مـ مٚئتل جْدي ذم ، هق اجلد افثٚين فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

 . 1قلويِّؽ ؿىًٜ ـبرة مـ إرايض ذم ظٓد ادٌ، وـٚن ؽًْٔٚ ـبرًا ، مديْٜ بدايقن 

 :حمؿد أظظم خان 

                                                        

 .ٓهقر . ط ، حٔٚة أظذ حرضت دقٕٓٚ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري  - 1
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وهٚجر ، تقػ مْهٛ افقزارة فٍسة حمدودة ، هق اجلد افثٚفٞ فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

ورؽٛ ، ثؿ اشتَٚل مـ هذا ادْهٛ ، وشُـ ؾٔٓٚ ، مـ مديْٜ دهع إػ مديْٜ بريع 

ثؿ ، ومأل ـٖشف مـ رمحٜ اهلل تًٚػ ، وذـر اهلل ظز وجؾ ، ظـ افدٕٔٚ وتٍرغ فًِبٚدة 

 .ؾ بٚفتبِٔغ ودظقة افْٚس إػ اإلشالم اصتٌ

ِّّٓؿ مبٚدئ اإلشالم   حتك دخؾ مديْٜ، وـٚن يْتَؾ مـ بِد إػ بِد ، وبدأ يً

، واشتٍٚد مْف ظؼة ؿبٚئؾ مـ ؿْدهٚر ، وؿٚم بْؼ افًِؿ ؾٔٓٚ ، مرة ثٕٜٚٔ  شؿْدهٚر»

مقجقد ذم ومرؿده ، ودؾـ هبٚ ، واشتَر ذم آخر حٔٚتف ذم مديْٜ بريع حتك تقذم ؾٔٓٚ 

 . 1ومٚ زال افْٚس يزوروٕف، بريع 

 :شعادت يار خان 

وـٕٚٝ صخهٔتف ظئّٜ ذم حُقمٜ ادٌقل ، هق اجلد افرابع فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

وؿد أظىتف احلُقمٜ ؿىًٜ ـبرة مـ إرايض ٕيراً ، حٔٞ إٕف تقػ مْهٛ افقزير 

  . 2وصجٚظتف وخدمٚتف فِحُقمٜ، ٕمٕٚتف 

 :خان افؼـدهاري  افشاه شعقد اهلل

جٚء إػ دهع ذم ظك افسِىٚن حمّد صٚه ، هق اجلد اخلٚمس فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

وأظىٚه افسِىٚن أرايض ، ذم اجلٔش ( شتٜ آٓف )  شصش هزاري»وحٚز مْهٛ، 

صجٚع احلرب  شصجٚظٝ جْؽ هبٚدر »وـٚن ؿد تَِك فَٛ، ـثرة ذم إمٚرة رامٍقر 

. 

                                                        

 .شقإح إمٚم أمحد رضٚ خٚن دقٕٓٚ بدر افديـ افَٚدري  - 1

 .بدر افديـ افَٚدري ، مٚم أمحد رضٚ خٚن شقإح إ - 2
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ٚ خٚن افذيـ ظٚصقا متسّغ بسامت اخلر وافهالح هٗٓء أجداد اإلمٚم أمحد رض

ومتّسُغ بٕٚخالق افٍٚضِٜ وافؼيًٜ اإلشالمٜٔ افٌراء ؾُٚن هلؿ تٖثر ؽر 

أمٚ وافده وجده ؾُٚن هلام تٖثر ، مبٚذ ذم تُقيـ صخهٜٔ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

 .مبٚذ ذم تُقيـ صخهٔتف افًِّٜٔ وافدئْٜ 

 :كشلته وتربقته 

ٕقجف افذـر إػ ٕنٖتف ، افقجٔز ٕجداد اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن افزيِقي  بًد افذـر

 .وتربٔتف 

حٔٞ ، ٕنٖ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ذم أرسة دئْٜ ظِّٜٔ متّسُٜ بتًٚفٔؿ اإلشالم 

 ـٚن أبقه وجده 

ؾَد ٕنٖ اإلمٚم أمحد رضٚ ، مـ ـبٚر افًِامء إحْٚف افهٚحلغ ( ـام شبؼ ذـرمهٚ ) 

ّٛ ظذ حٛ افًِؿ ، أطٍٚره ذم ـْػ جده  خٚن مْذ ًٕقمٜ وافًٍٚف ، ووافده وص

ًٚ ، وافتَقى ، وافزهد  وفُـ افٍوؾ إـز ذم ، وتربك ظذ يد أشٚتذتف افُرام أيو

ٕن جده ـٚن يّتٚز بسجٚيٚه ادحّقدة مـ افًٍق ، بْٚء صخهٔتف يًقد ٕبٔف وجده 

، ايٚ واخلهٚئص ذم حٔٚتف أيوًٚ ؾتٖصِٝ هذه ادز، وإتبٚع افسْٜ افْبقيٜ ، وادسٚحمٜ 

مبٚدراً إػ ، ظٚيل اهلّٜ ، جقاداً ، وـٚن أبقه مقٕٓٚ َٕل ظع خٚن ظٚدًٚ ؾٚضالً 

ًٚ فٍَِراء وافبٚئسغ ، وادزات مًْزًٓ ظـ إثريٚء وإمراء ، افهدؿٚت  ؾريداً ، مًْٔ

مل ، مٚضٜٔ  ؾُٚن ذا ظزيّٜ، ؾٚرتسّٝ هذه ادالمح ظذ حٔٚتف ، ذم افًِؿ وافٍوؾ 

ًٚ مـ مٚل دمٛ بف افزـٚة مع إٔف ـٚن يْتّل إػ أرسة ذات ؽْك   .جيّع ؿط ٕهٚب
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وؿد تربك اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن افسبٜٔ افَْٜٔ افهٚؾٜٔ افتل ـٚن هلٚ أثرهٚ افبٚفغ ذم 

افتل تُٚمِٝ ؾٔٓٚ ـؾ ، وإبراز صخهٔتف افَٔٚديٜ ، تُقيـ حٔٚتف افًِّٜٔ وافًِّٜٔ 

وهذا يٗـد فْٚ أن افبٔئٜ وإرسة مْذ افْنٖة إوػ هل ، ٍؤِٜ جقإٛ اخلر واف

 .افتل تنُؾ افنخهٜٔ افٍذة وتيٓرهٚ 

وـٚن أجداد اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن هؿ ؿّٜ رجٚل ظكهؿ ذم صتك ٕقاحل افًِؿ 

، وافدظقة ، وافتٖفٔػ ، ذم افقزارة ، إذ ـٕٚقا مـ إظالم ذم صتك ادٔٚديـ ، وادًرؾٜ 

، وأصحٚب إرايض افُثرة ، وادٚفٜٔ ، وـٕٚقا أصحٚب افثروة افًِّٜٔ ، واجلٓٚد 

، وافىٓٚرة ، وـٚن مزيًْٚ بٚفتَقى ، هلذا ٕنٖ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن متَبالً ذم افًّْٜ 

وـٚن مزيًْٚ بٖوصٚف حسْٜ ذم افىٍقفٜ  وـٚن متهًٍٚ ، وـٚن متبًًٚ فِسْٜ افْبقيٜ 

 .هـ  1. وذاـرة ؿقيٜ ، بذـٚء خٚرق 

حٔٞ ـٚن حيرض ذم ، ـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ؿد اشتّد أدبف مـ آبٚئف وأجداده 

ثؿ مٚ ، ظرف جٜٓ بٌداد ، ودٚ بِغ ظّره شٝ شْقات ، جمٚفسٓؿ بٕٚدب وافتًئؿ 

 .ؾرش ؿدمٔف إػ هذه اجلٜٓ أبداً 

ؾٕ٘ف دٚ صٚم ، وـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ؿد ختِؼ بٚفهدق وإمٕٜٚ مْذ ضٍقفتف 

ًٚ بٚفًٌٚ ، ٓر رموٚن أول مرة وهق ضٍؾ صٌر ص اهتؿ وافده هبذه ادْٚشبٜ اهتامم

ؾِام زافٝ ، ووضًٝ ذم افٌرؾٜ ، ؾىبخٝ أصٔٚء ـثرة ذم أضبٚق ـثرة ، إلؾىٚره 

ؾ ؾٕ٘ؽ ضٍؾ ٓ تستىٔع أن : ودخؾ بف ذم افٌرؾٜ ؾَٚل فف ، افنّس أخذه أبقه  ـُ

ؾَٚل فف أبقه ، أيب ـٔػ آـؾ وإٔٚ ذم افهقم  يٚ: ؾٖجٚب افقفد ، متيض يقمًٚ مع افهقم 

، ؾِٓذا أؽَِٝ افبٚب ، صقم إضٍٚل افهٌٚر ٓ يّْع مـ افىًٚم ( امتحًٕٚٚ فف : ) 
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ؾِام ، ، ٓ يْيرين أحد وفُـ اهلل يْيرين : ؾال يْيرك أحد  ؾٖجٚب افقفد افذـل ؿٚئالً 

ٚح ابْف افهٌر ذم شّع مْف أبقه هذا افُالم دمًٝ ظْٔٚه ؾرحًٚ ورسوراً ظذ ٕج

وهذا إن دل ظذ رء ؾٕ٘ام يدل ظذ حسـ تربٔتف ذم بٔتف ، آختبٚر بحسـ اإلجٚبٜ 

 .هـ  . مْذ صبٚه  ا

 :تعؾقؿه 

وفُـ ُظرف إٔف ، مل ُيًرف مـ ادراجع صٔئًٚ ظـ بدايٜ تًِٔؿ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

ثؿ أخذ يدرس ، حلل بدأ دراشتف آبتدائٜٔ ذم ـتٚب ا، بدأ افدراشٜ ذم شـ مبُرة 

ظذ مقٕٓٚ ؽالم ؿٚدر بٔؽ ؾدرس ظِٔف  وبًد افتُّٔؾ دبٚدئ افٌِٜ افًربٜٔ تقجف إػ 

وأـّؾ ظذ يده افدراشٜ ، وافده ؾدرس ظِٔف افًِقم افدئْٜ وافًربٜٔ افرائجٜ إٓذاك 

وؿد أصٚر اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن إػ شْٜ خترجف ؿٚئالً  وـٚن ذفؽ ، هـ  1286ذم ظٚم 

م وـْٝ إٓذاك ابـ ثالثٜ ظؼ  1869هـ ادقاؾؼ  1286ْتهػ صٓر صًبٚن ظٚم ذم م

ظٚمًٚ وظؼة أصٓر ومخسٜ أيٚم وذم هذا افتٚريخ ؾرضٝ ظع افهالة وتقجٓٝ 

وإٕف ذات مرة ذهٛ إػ مديْٜ رامٍقر فزيٚرة بًض أؿٚربف ؾدرس خالل ،  1إحُٚم

ٚ ظبد افًع افرامٍقري افذي فًدة أيٚم ظذ يد مقٕٓ "جٌّْٔل  "إؿٚمتف هْٚك ذح 

 .هـ  . ـٚن مـ ـبٚر افًِامء ذم ظِؿ اهلٔئٜ  ا 

 :مذهبه وضريؼته 

ؿٚدري افىريَٜ بٚيع ، حٍْل ادذهٛ ، ـٚن رمحف اهلل تًٚػ مـ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ 

وٕٚل مْف اإلجٚزة واخلالؾٜ ذم ، هـ  1294ظذ يد افنٔخ آل رشقل ادٚرهروي 

                                                        

 . 315/  301ص ،  3ج ، رشٚئؾ رضقيٜ فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن  - 1
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وـٚن صٔخف مـ تالمذة افنٔخ ظبد ، احلديٞ وؽره أيوًٚ  وإجٚزة، افسالشؾ ـِٓٚ 

وؽرهٚ مـ افتهٕٚٔػ افًِٜٔ ، افًزيز ادحدث افدهِقي صٚحٛ حتٍٜ اإلثْل ظؼيٜ 

راشخ اإلتبٚع فِرشقل ، وشِػ إمٜ ، وـٚن صديد آظتهٚم بٚفُتٚب وافسْٜ ، 

ٚفغ اإلجالل افُريؿ ظِٔف أؾوؾ افهالة وافتسِٔؿ وفِهحٚبٜ وإئّٜ ؿقي احلٛ ب

ًٚ ـؾ إشٚءة وإهٕٜٚ تتًرض حلرضاهتؿ ؾام ـٚن يبٔح ادداهْٜ ذم افديـ  هلؿ يثره ؽوب

 . 1هـ. إٓ أن يرتدظقا ظـ إبٚضٔؾ ويرجًقا إػ احلؼ ادبغ  ا، وادسٚدٜ مع ادبىِغ 

 :جفاده بافؼؾم 

ٚضِٜ وخٚصٜ ـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن رمحف اهلل تًٚػ صديدًا بٚفرد ظذ افٍرق افب

، وافديقبْديٜ ، وافقهٚبٜٔ ، وافَٚديٕٜٚٔ ، وافراؾوٜ ، واهلْٚدك ، ظذ افْهٚرى 

وـِام طٓرت بدظٜ رد ظِٔٓٚ بٚفَقة مستدًٓ بٚفُتٚب ، وافْٔٚذة وؽرهٚ ، وافْدويٜ 

ًٚ مسِقًٓ ظذ أظداء اهلل تًٚػ و ، وافسْٜ وبٚإلمجٚع وافَٔٚس  ـٚن رمحف اهلل تًٚػ شٍٔ

 .^اء رشقفف ظذ أظد

ًٚ ضقيالً خمٚؾٜ : حتك ؿٚل افًِامء  إن ـثرًا مـ ادبىِغ ـٚن يّتْع مـ إظالن بدظتف زمْ

مـ ؿِؿ أمحد رضٚ  وـذا ـٚن صديد اإلُٕٚر ظذ ـؾ حرام ومُْر وشقء ييٓر ذم 

 .وخر افنٚهد ظذ هذا تهٍٕٚٔف وتٖفٍٔٚتف ، ادجتّع اإلشالمل 

بام مل يتُّْقا مـ ( ادتقفدة مـ افقهٚبٜٔ ) يقبْديٜ وادبتدظٜ خٚصٜ مـ افقهٚبٜٔ وافد

ّٛ وافنتؿ ظذ هذا اإلمٚم  افرد ظِٔف بحجٜ ودفٔؾ جلٖوا إػ افبٓٝ واإلؾساء وافس

بٚفرب اجلِٔؾ ويبٔح افسجقد  ^إٕف يسّقي افرشقل : ؾَٚفقا ، اجلِٔؾ رمحف اهلل تًٚػ 
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حٜٔ وشّقا أهؾ افسْٜ ويتهدى فِرد ظذ ـؾ حرـٜ إصال، فِهٚحلغ أو فَبقرهؿ 

وييـ ، فْٔخدع مـ ٓ يًرف حََٜٔ إحقال وافيروف  "بٚفزيِقيٜ  "واجلامظٜ 

َدُظوَن إَِّٓ َأكُػَسُفم َوَما  . هذه ؾرؿٜ جديدة  ُُيَاِدُظوَن اهللَّ َوافَِّذيَن آَمـُوا َوَما َُيْ

َرٌض َؾَزاَدُهُم اهللُّ َمَرضاً  9َيْشُعُروَن   [ .شقرة افبَرة ]    دِم ُؿُؾوهِبِم مَّ

واحلؼ أن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مل يًد ظام مٙ ظِٔف افهحٚبٜ وافتٚبًقن  ومـ 

ومل خيرج ظـ افديـ احلْٔػ وادذهٛ احلٍْل ؿدر ، بًدهؿ مـ أئّٜ افديـ ؿٔد صز 

ومهٍْٚت اإلمٚم أمحد رضٚ ، فُـ ادبىِغ يِقذون بٚإلؾؽ وآختالق ، صًرة 

ومـ راجًٓٚ وؿػ ظذ ٕزاهتف ظـ مجٔع ، ـذب دظٚيٚهتؿ خٚن أـز صٚهد ظذ 

وأخذوا مْف أشٕٚٔد ، وؿد أثْك ظِٔف ظِامء ظكه مـ احلرمغ افؼيٍغ ، آؾساءات 

: وؿد مجع افزوؾٔسقر افدـتقر مسًقد أمحد ـثراً مـ ـِامهتؿ ذم ـتٚبف ، إحٚديٞ 

 . شافٍٚضؾ افزيِقي ـام يراه ظِامء احلجٚز»

ًٚ : هٍْٚتف ذـر بًض م  ،وؿد ـتٛ افنٔخ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ذم ٕٔػ ومخسغ ؾَّْ

ًٚ : وؿٚل بًض اخلزاء  بٌِٝ ، مل يُتٛ أحد ممـ شبَف إٓ ذم مخسٜ وثالثغ ؾّْ

 ًٚ ومجع ادًٚين افُثرة ذم ، وفف يد ضقػ ذم اإلجيٚز ، مٚ بغ صٌر وـبر ، مٗفٍٚتف أفٍ

وهْٚ ، وًٚ ذات مُٕٜٚ ظٚفٜٔ ذم افبحٞ وافُنػ ؾرشٚئِف افَهرة أي، مبٚين ؿِِٜٔ 

 : أذـر بًض تهٍٕٚٔف رمحف اهلل تًٚػ 

وـؾ ، وهذا حيتقي ذم اثْل ظؼ جمِداً ، افًىٚيٚ افْبقيٜ ذم افٍتٚوى افرضقيٜ  -1

وبًد افتحَٔؼ . ) ويَٚرب أفػ صٍحٜ ، جمِد يتجٚوز مخسامئٜ صٍحٜ ـبرة 
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ٚديٞ افؼيٍٜ ظذ يد ظِامئْٚ ذم افًك وافتَْٔح وافؼح وإخراج أيٚت وإح

 (جمِدًا  33احلٚيل وصِٝ هذه ادجِدات مع ادَدمٜ إػ 

 .وهذا افُتٚب ذم مخسٜ أجزاء ، جد ادّتٚر ظذ رد ادحتٚر ٓبـ ظٚبديـ افنٚمل  -2

 .افهّهٚم ظذ منُؽ ذم آيٜ ظِقم إرحٚم ذم افرد ظذ افْهٚرى  -3

 .ك دظذ اهلٍْٚر ـردار آريف ذم افرد ـٔ -4

 .افسقء وافًَٚب ظذ ادسٔح افُذاب ذم افرد ظذ افَٚديٚين   -5

 .وأصدر جمِٜ ذم افرد ظِٔف بٚشؿ ؿٓر افديٚن ظذ مرتد بَٚديٚن  -6

 .اجلراز افديٚين ظذ ادرتد افَٚديٚين  -7

 .رد افراؾوٜ  -8

 .إدفٜ افىٚظْٜ ذم آذان ادالظْٜ ذم افرد ظذ افنًٜٔ  -9

 .وى احلرمغ برجػ ٕدوة ادغ ؾتٚ -10

 .افدوفٜ ادُٜٔ بٚدٚديٜ افٌٔبٜٔ ذم إثبٚت افًِؿ افٌٔٛ فألٕبٔٚء ظِٔٓؿ افسالم  -11

 .افٍٔقضٚت ادُٜٔ دحٛ افدوفٜ ادُٜٔ  -12

 .إـامل افىٚمٜ ظذ ذك ُشّقي بٕٚمقر افًٚمٜ  -13

ًٚ ومٚئٜ ومخسغ ؿدم ؾٔٓٚ أربًغ ح، افزبدة افزـٜٔ ذم حتريؿ شجقد افتحٜٔ  -14 ديث

ًٚ مـ ـتٛ افٍَف ظذ حرمٜ شجقد افتًئؿ ٕحد مـ اخلِؼ   .ٕه

 .مجؾ افْقر ذم هنل افْسٚء ظـ افَبقر  -15

 .مروج افْجٚ خلروج افْسٚء  -16

 .جّع افهقت فْٓل افدظقة أمٚم مقت  -17
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 .اظتَٚد إحبٚب ذم اجلّٔؾ وادهىٍك وأل وإصحٚب  -18

إضٚؾٜ إػ ٍٕس ادسٖفٜ ينتّؾ ظذ بحقث ، تَبٔؾ اإلهبٚمغ مْر افًغ ذم  -19

 .ٕٚدرة وحتََٔٚت رائًٜ ذم ظِؿ احلديٞ 

 .حٔٚة ادقات ذم بٔٚن شامع إمقات  -20

وتًَِٔٚت إَٜٔٔ ظذ ـتٛ افتٍسر واحلديٞ وافٍَف وافسرة ، وفف حقاش جِِٜٔ 

ًٚ ورأى بؾ ـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ، وؽرهٚ مـ افًِقم وافٍْقن  إذا ضٚفع ـتٚب

أو زفالً مـ صٚحٛ افُتٚب أو مسٖفٜ حتتٚج إػ زيٚدة افُنػ ، مبحثًٚ ظقيهًٚ 

ًٚ اختِػ ؾٔف إؾُٚر وإؿالم ، واإليوٚح  ـتٛ هْٚك مجالً يسرة تْحؾ ، أو مقضً

وهذا ؾوؾ ٓ ، ويتجذ احلؼ إبِٟ ، وتُْنػ افًِؾ ، ويْدؾع افزفؾ ، هبٚ افًَد 

 .  1ـتٛ احلقار واصتٓر هبٚ حييك بف ـؾ مـ

 :صعره 

ًٚ ـام ـتٛ ذم هذا ادجٚل افنٔخ افدـتقر ممتٚز  وـٚن افنٔخ صٚظرًا ظئاًم وؾهٔح

أمحد شديدي إزهري ـتٚبًٚ مستَالً وشاّمه افنٔخ أمحد رضٚ خٚن افزيِقي اهلْدي 

 .صٍحٜ (  720) وحيتقي هذا افُتٚب ، صٚظراً ظربًٔٚ 

وـٚن : ؿٚئالً  شحدوث افٍتـ»أمحد ادهبٚحل ذم ـتٚبف  وأيوًٚ ذـر افنٔخ حمّد

ًٚ بٚفًربٜٔ وافٍٚرشٜٔ وإرديٜ  وفف ديقان صًر ذم جمِديـ ، افنٔخ يَرض افنًر أيو

وـتبقا حقفف ، ظْل بف أدبٚء اهلْد وبٚـستٚن وصًرائٓام  شحدائؼ بخنش»يسّك 

فف ظِٔف افهالة حيتقي ظذ محد اهلل تًٚػ ومدح رشق، ـثرًا مـ بحقث ومَٚٓت 
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يزدان صًره بًقاضػ احلٛ واإلجالل ، ومْٚؿٛ أوفٔٚئف ومثٚفٛ أظدائف ، وافتسِٔؿ 

ًٚ وإـرامًٚ وإظيٚمًٚ ، هلل وفرشقفف   .ويّأل ؿِقب ادْنديـ وادستًّغ حبًٚ وؽرام

وؿد ـٚن صًره افًريب مْثقراً ذم افُتٛ حتك ُظْل بف أحد أؾٚضؾ إزهر افؼيػ 

خالل زيٚرتف بٚـستٚن ، حمّد أمحد ظبد افرحٔؿ ادحٍقظ  وهق إشتٚذ حٚزم

بّسٚظدة ؾؤِٜ افنٔخ ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري صٚحٛ ادًرف وادآثر واخلِؼ 

حتك مجع ظدداً ـثراً مْف ٕحق ثامين ، وشٓر افِٔٚيل ، ؾنٌػ بف حبًٚ وؽرامًٚ ، افْبٔؾ 

 .مٚئٜ بٔٝ أو أـثر 

، اجع واختٚر ـؾ دؿٜ وأمٕٜٚ ذم إخذ واجلّع وحََف وظِؼ ظِٔف وؿدم فف وذـر ادر

وٕؼتف إدارة حتََٔٚت إمٚم أمحد ،  شبسٚتغ افٌٍران»وؿد شّٔٝ هذه ادجّقظٜ 

 .بٚـستٚن  –رضٚ خٚن بُراتق 

ثؿ صْػ إشتٚذ ادّدوح ـتٚبًٚ حقل شرة اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وافدراشٚت 

مٚم إـز ادجدد أمحد رضٚ خٚن افرضقيٜ اجلٚريٜ ذم اجلٚمًٚت افًربٜٔ وشامه اإل

وؿد ٕؼت هذا افُتٚب أيوًٚ إدارة حتََٔٚت إمٚم أمحد رضٚ ، وافًٚمل افًريب 

ًٚ ـثرًا  ا هـ  بزيٚدة بسٔىٜ، بٚـستٚن  –بُراتق   .  1تٍْع افَراء افُرام مراجًتٓام ًٍٕ

 :وؾاته 

حٚضٜ بجقإٛ ظجز افبٚحثقن ظـ اإل، ؿد خدم افديـ وافًِقم وإمٜ ضِٜٔ حٔٚتف 

وٓ يزال ضبَٜ مـ ادثٍَغ ذم اجلٚمًٚت ، وٕقادر حتََٔٚتف وجالئؾ إؾٚداتف ، خدمٚتف 

ًٚ ودراشٚت حقل حٔٚتف ومآثره وخدمٚتف  ، وافُِٔٚت وادًٚهد افُبرة تُتٛ بحقث
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صٍر  25وإتَؾ افنٔخ بًد ؿٔٚمف بتِؽ إظامل افبٚهرة إػ جقار ربف إظذ ذم 

م يقم اجلًّٜ ادبٚرك  خٍِف ٕجِف  1921أـتقبر  28هـ ادهٚدف  1340اديٍر شْٜ 

ثؿ ٕجِف إصٌر افنٔخ ، ( هـ  1362م ) إـز افنٔخ حٚمد رضٚ خٚن افَٚدري 

احتذيٚ حذو ، ( هـ  1402م ) شبٚدٍتل إظيؿ»مهىٍك رضٚ افَٚدري ادًروف 

فذّب ظـ إمٜ ادسِّٜ وا، أبٔٓام ذم خدمٜ افديـ وافًِؿ وافَٔٚم بٚإلؾتٚء واإلرصٚد 

 .   1رمحٓام اهلل تًٚػ  ا هـ

 ؼائد افزيؾويةظ

 ( . مهٚ ٍٕس افًَٔدة  شافزيِقيٜ»أي ظَٔدة اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وظَٔدة )  :ظؼقدته 

ــدًة   ًٚ وادٚتريــدي  ظَٔ ًٚ وافَــٚدري مؼــب إن اإلمــٚم أمحــد رضــٚ خــٚن احلٍْــل مــذهب

ًٚ ، وـٚن مـ ـبٚر ظِام ء أهؾ افسْٜ واجلامظٜ وؿد ـنػ افٌىٚء ظام وافزيِقي مسُْ

ٓ إفـف إٓ اهلل حمّـد : ) فف مـ ظَٔـدة إشـالمٜٔ صـحٔحٜ بُـؾ مًْـك افُِّـٜ يَـقل 

رشقل اهلل ، اهلل أحد ، ٓ مًبقد إٓ هق ، وحمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رشقفف افهٚدق 

ٓ ظبـٚدة  آمْٝ بف ، وديْل هق ديـ ادسِّغ ، وـؾ مًبـقد شـقى اهلل تًـٚػ بٚضـؾ ،

فٌر اهلل ادحل هق اهلل افقاحـد ، وادّٔـٝ هـق اهلل إحـد ، وادّىـر هـق اهلل افٍـرد ، 

 .  2وافرزاق هق اهلل إحد ، اإلشالم هق ديـ احلؼ وإديٚن ـِٓٚ ؽر اإلشالم بٚضِٜ
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ـام حتدث ظـ ظَٔدتف بنٖن افرشٚفٜ ادحّديٜ ذم مٗفٍٚتف وٕقجز ظَٔدتف ذم افرشٚفٜ 

 :ؾٔاميع 

ـٚن يرى بكاحٜ أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خٚتؿ افْبٔـغ وٓ ٕبـل بًـده  :أوًٓ 

ًٚ ظذ مَٚومٜ هذه  وؿد ؿٚم بٚفرد افبِٔغ ظذ افَٚديٕٜٚٔ ـام حٞ تالمٔذه وخٍِٚؤه أيو

ذم ) افٍرؿٜ افوٚفٜ وؿد أظِـ مقؿٍف ذم هذا افهدد ذم مٗفٍٚتف افتل شـْذـر أشـامءهٚ 

حلديٞ ظـ احلرـٜ افَٚديٕٜٚٔ ومقؿػ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ظْد ا( ادبحٞ اخلٚمس 

 . مْٓٚ 

هبٚ أحد مـ ؿبِف مــ  أـرم ٕبْٔٚ بّْـزفٜ شٚمٜٔ مل حيظإٕف ـٚن يرى أن اهلل تًٚػ  :ثاكقاً 

 ًٚ ًٚ دئْـ إٕبٔٚء وادرشِغ ؾُٚن يرى إبراز ظيّٜ افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ واجبـ

دمذ افَٔغ بٖن ٕبْٔٚ شٔد ادرشِغ ) فٍٚتف مْٓٚ ؾُتٛ ذم هذا اخلهقص افُثر مـ مٗ

 . ) 

ـٚن يرى أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رشقل اهلل إػ اخلِؼ ووشِٜٔ ادخِقق  :ثافثاً 

إػ اخلٚفؼ ؾْٕ٘ٚ ٕتقشؾ وٕستٌٔٞ بف إػ اهلل تًٚػ ذم ؿوٚء احلقائٟ ، ـام تقشِْٚ بف ذم 

 . ف مًرؾٜ وحدإٜٔ اهلل تًٚػ وأوامره وٕقاهٔ

                                                                                                                                        

م جٚمًـٜ إزهـر افؼـيػ 1997هــ 1418) إظداد افبٚحٞ منتٚق أمحد صٚه بــ بـر ٕـٚدر صـٚه 

 . افَٚهرة  
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ومـ ادًِقم فدى ــؾ مسـِؿ أن ادٌٔـٞ احلََٔـل وادَهـقد إصـع هـق اهلل تًـٚػ 

ٕتقشؾ إفٔف بذوات إٕبٔٚء وإوفٔٚء وافهٚحلغ أو بٕٚظامل افهٚحلٜ وأن افتقشـؾ 

 . وآشتًٕٜٚ وآشتٌٚثٜ ظذ اختالف إفٍٚظ ذم مًْك واحد 

وإذ ؿـد احتـدت : )  ذم هذا افهدد يَقل اإلمٚم افًالمٜ تَل افديـ افسبُل رمحف اهلل

هذه إٕقاع وإحقال ذم افىِٛ مـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ وطٓـر ادًْـك ؾـال 

ًٚ ٕن ادًْـك ذم مجٔـع ذفـؽ  ًٚ أو تقجٓـ ظِٔؽ ذم تسّٔتف تقشـالً أو اشـتٌٚثٜ أو تنـًٍ

  1(شقاء 

آشـتٌٚثٜ إن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مل يُـ متٍـردًا ذم جـقاز افتقشـؾ وآشـتًٕٜٚ و

ًٚ خلىـقات أهـؾ افًِـؿ مــ إشـالف وادتـٖخريـ  بٕٕٚبٔٚء وافهٚحلغ بؾ ـٚن متبً

افذيـ ذهبقا إػ اشـتحبٚب هـذا إمـر وؾـٔام يـع أشـامء بًـض إئّـٜ مــ افسـِػ 

 : افهٚحلغ ظذ شبٔؾ ادثٚل ٓ احلك 

افْسـٚئل ذم  فَد ذهٛ اإلمٚم افبَٔٓل إػ جقاز افتقشؾ ذم دٓئؾ افْبـقة ، واإلمـٚم) 

ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ ، واإلمٚم افسمذي ذم افدظقات ، وافىزاين ذم افدظٚء ، واحلٚـؿ 

ذم ادستدرك ، وادْذر ذم افسؽٔٛ وافسهٔٛ ، واهلٔثّل ذم جمّـع افزوائـد ذم صـالة 

احلٚجٜ ودظٚئٓٚ ، وافَٚيض افنقـٚين ذم حتٍٜ افذاـريـ واإلمٚم افْقوي ذم إذـٚر ، 

زي ذم بٚب صالة افدر واحلٚجٜ ، وابـ ادٍِح احلْبع ذم افٍروع ، واإلمٚم وابـ اجلق
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افًْٔل ذم ظّـدة افَـٚرئ ، واإلمـٚم إفـقد ذم جـالء افًْٔـغ ذم حمـٚـؿ إمحـديـ 

 .  1وافَْقجل ذم ٕزل إبرار ، واإلمٚم زاهد افُقثري ذم مَٚٓتف

قشـؾ وآشـتًٕٜٚ وؿـد وهْٚك ظؼات مـ إشالف افذيـ ذهبقا إػ اشتحبٚب افت

ًٚ خٚصٜ ذم هذا افهدد مْٓـٚ  مهـبٚح افيـالم ذم ادسـتٌٔثغ بخـر : أؾرد بًوٓؿ ـتب

، ( هــ 683ادتـقذم ) إٕٚم صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ دحّـد مقشـك افتِّسـٚين ادـٚفُل 

وصٍٚء افسَٚم ذم زيٚرة خر إٕـٚم فإلمـٚم افسـبُل ، وصـقاهد احلـؼ ذم آشـتٌٚثٜ 

مٚم يقشػ بــ إشـامظٔؾ افْبٓـٚين  ، ورؾـع ادْـٚرة فتخـرج أحٚديـٞ بسٔد اخلِؼ فإل

 . افتقشؾ وافزيٚرة فِسٔد حمّقد شًٔد ممدوح  ، وؽرهٚ افُثر وافُثر 

ًٚ روى افبخٚري ظـ  ؾَد أمجع افهحٚبٜ ظذ جقاز افتقشؾ بٕٕٚبٔٚء وافهٚحلغ أيو

ف ــٚن إذا ؿحىـقا أن ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْـ: إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْٓام 

افِٓؿ إٕـٚ ـْـٚ ٕتقشـؾ إفٔـؽ : اشتسَك بٚفًبٚس بـ ظبد ادىِٛ ريض اهلل ظْف ؾَٚل 

ؿـٚل . بْبْٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾتسَْٔٚ  ، وإٕٚ ٕتقشؾ إفٔؽ بًؿ ٕبْٔـٚ ؾٚشـَْٚ 

 .  2ؾٔسَقن

ؾَد طٓر مـ هذا احلديٞ افؼيػ جقاز افتقشؾ بٚفذوات افهٚحلٚت وثبٝ إمجٚع 

بٜ ظذ جقاز افتقشؾ ؛ ٕن شٔدٕٚ ظّر ريض اهلل ظْف اشتسَك بٚفًبٚس ريض افهحٚ

                                                        

منـتٚق أمحــد صــٚه بــ بــر ٕــٚدر صــٚه  26اإلمـٚم أمحــد رضــٚ خـٚن وأثــره ذم افٍَــف احلٍْــل ص - 1
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اهلل ظْف بّحرض مـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ أمجًـغ ، ومل يُْـر ظـذ هـذا افتقشـؾ 

 . أحد مـ افهحٚبٜ 

 :  وأيضاً 

شًّٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ » : ظـ ظثامن بـ حْٔػ ريض اهلل ظْف ؿٚل 

يٚ رشقل اهلل فٔس يل ؿٚئد وؿد : ير ؾنُٚ إفٔف ذهٚب بكه ؾَٚل وؿد جٚءه رجؾ ض

ثؿ صؾ رـًتـغ  ٖئٝ ادٔوٚة ؾتقضإ: صّؼ ظّع ؾَٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

افِٓؿ إين أشٖفؽ وأتقجف إفٔؽ بْبٔؽ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕبل افرمحـٜ : ثؿ ؿؾ

افِٓـؿ صـًٍف ذمَّ وصـًٍْل ذم  يٚ حمّد إين أتقجف بؽ إػ ربؽ ؾـٔجع يل ظــ بكـي

ؾق اهلل مٚ تٍرؿْٚ وٓ ضٚل بْٚ احلديٞ حتك دخؾ افرجؾ وـٖٕـف : ؿٚل ظثامن . 1شٍٕز 

ؿٚل احلٚـؿ هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚد ، وؿٚل افذهبل ظـ احلديٞ .  2مل يُـ بف ض

 .إٕف صحٔح  

وبًد وؾٚتف هذا احلديٞ يدل ظذ جقاز افتقشؾ بٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حٔٚتف 

 :ـام أصٚر افدـتقر افسٔد حمّد بـ ظِقي ادٚفُل احلسْل إػ هذا إمر ؿٚئالً 

ًٚ بحٔٚتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بؾ ؿد اشتًّؾ بًض افهحٚبٜ هذه )  وفٔس هذا خٚص

افهٌٜٔ مـ افتقشؾ بًد وؾٚتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَد روى افىزاين هذا احلـديٞ 

ن رجالً ـٚن خيتِػ إػ ظثامن ريض اهلل ظْف ذم حٚجٜ فف أ: وذـر ذم أوفف ؿهتف وهل 

                                                        

ط ادُتٛ اإلشالمل بروت  4/138فإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ج/ مسْد اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ )  - 1
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وـٚن ظثامن ريض اهلل ظْف ٓ يِتٍٝ إفٔف وٓ يْير ذم حٚجتف ؾَِل افرجؾ ظـثامن بــ 

 إئـٝ:حْٔػ ريض اهلل ظْف ؾنُٚ ذفؽ إفٔف ؾَٚل فف ظثامن بــ حْٔـػ ريض اهلل ظْـف 

ٓؿ إين أشٖفؽ وأتقجف افِ: )) ادسجد ؾهؾ بف رـًتغ ثؿ ؿؾ  إئٝ ادٔوٚة ؾتقضٖ ثؿ

إفٔؽ بْبْٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕبل افرمحـٜ يـٚ حمّـد إين أتقجـف بـؽ إػ ربـؽ 

ؾٕٚىِؼ افرجؾ ؾهْع مٚ ؿٚفف ثؿ أتك بٚب ظثامن (( . ؾَٔيض حٚجتل وتذـر حٚجتؽ 

ريض اهلل ظْف ؾجٚء افبقاب حتك أخذه بٔده ؾٖدخِف ظذ ظثامن ريض اهلل ظْف ؾٖجِسف 

ٍسٜ وؿٚل مٚ حٚجتؽ ؟ ؾذـر حٚجتـف ؾَوـٚهٚ فـف ثـؿ ؿـٚل مـٚ ذــرت مًف ظذ افىْ

تْٚ ثـؿ إن افرجـؾ دـٚ ٘مٚ ـٕٚٝ فف حٚجٜ ؾ: حٚجتؽ حتك ـٕٚٝ هذه افسٚظٜ ثؿ ؿٚل 

جزاك اهلل خرًا مٚ ـٚن : خرج مـ ظْده فَل ظثامن بـ حْٔػ ريض اهلل ظْف وؿٚل فف 

امن بــ حْٔـػ ريض اهلل ظْـف إيّل حتك ـِّتف ذمَّ ؾَٚل ظث ٝيْير ذم حٚجتل وٓ يِتٍ

ِّّتف وفُـ صٓدت رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَد أتـٚه رجـؾ ضيـر  واهلل مٚ ـ

ادٔوٚة ؾتقضٖ ثـؿ  إئٝ:ؾنُك إفٔف ذهٚب بكه ؾَٚل فف افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

رـًتغ ثؿ ادع هبـذه افـدظقات ؾَـٚل ظـثامن بــ حْٔـػ ريض اهلل ظْـف وهلل مـٚ  صؾ

 . 1ل بْٚ احلديٞ حتك دخؾ ظِْٔٚ افرجؾ ـٖٕف مل يُـ بف ض ؿط  ا هـ تٍرؿْٚ وٓ ضٚ

ًٚ ظذ هذا احلديٞ  :  2ؿٚل افسٔد يقشػ افسٔد هٚصؿ افرؾٚظل مًَِ

                                                        

 130فِدـتقر حمّد ظِقي ادٚفُل احلسْل صـ/ مٍٚهٔؿ جيٛ أن تهحح  - 1

 .م 1985ط مىبًٜ افسًٚدة  92فِسٔد يقشػ افسٔد هٚصؿ افرؾٚظل صـ/ افرد ادحُؿ ادْٔع  - 2

 



 

 

 54 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

ومْىقق احلديٞ حجٜ ذم صحٜ افتقشؾ بٚحلل ومٍٓقمف حجٜ ظذ صحٜ افتقشـؾ 

فُــ بٚدٔٝ مــ أن افتقشـؾ بـٚحلل أو ادٔـٝ فـٔس تقشـالً بٚجلسـؿ وٓ بـٚدقت ، و

بٚدًْك افىٔٛ ادالزم فإلٕسٚن ذم ادقت واحلٔٚة ، ومٚ اجلسؿ إٓ حَٔبٜ فهٕٜٔٚ هـذا 

ًٚ ظـذ أن ؿقفـف   ًٚ ــٚن أو مٔتّـ ٕـداء ( يـٚ حمّـد ) ادًْك ، ؾٚشتقجٛ هـذا تُريّـف حّٔـ

فٌِٚئٛ افذي يسـتقي ؾٔـف احلـّل وادٔـٝ ، ؾٓـق مقجٓـف إػ ادًْـك افُـريؿ ظـذ اهلل 

 .ا هـ . هق مقضع افتقشؾ بٚحلّل أو ادٔٝ ظذ حد شقاء  وادالزم فِروح وافذي

ؿٚل افىزاين روى هذا احلديٞ صًبٜ ظـ أيب جًٍر واشّف : وؿٚل افنٔخ ابـ تّٜٔٔ 

ظّر بـ يزيد وهق ثَٜ تٍرد بف ظثامن بـ ظّر ظـ صـًبٜ ؿـٚل أبـق ظبـد اهلل ادَـدد 

 :واحلديٞ صحٔح ؿِٝ 

ِغ ظِّف ومل تبٌِف روايـٜ روح ابــ ظبـٚدة ظــ ذـر تٍرده بّب: ؿٚل افنٔخ ابـ تّٜٔٔ 

 .  ا هـ .  1صًبٜ وذفؽ إشْٚده صحٔح فٔبّغ إٔف مل يٍْرد بف ظثامن بـ ظّر

 :وؿٚل افَٚيض افنقـٚين ذم هذا افنٖن  

أن افتقشؾ بف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حٔٚتف وبًـد مقتـف وذم حرضـتف ومٌٔبـف وٓ ) 

 ظِٔف وشِؿ ذم حٔٚتـف ، وثبـٝ افتقشـؾ بٌـره خيٍٚك إٔف ؿد ثبٝ افتقشؾ بف صذ اهلل

ًٚ فًدم إُٕٚر أحد مْٓؿ ظـذ ظّـر ريض اهلل  ًٚ شُقتٔ بًد مقتف ب٘مجٚع افهحٚبٜ إمجٚظ

                                                        

ط دائـرة  - 130حلسـْل ، ص فِدـتقر حمّد بــ ظِـقي ادـٚفُل ا/ مٍٚهٔؿ جيٛ أن تهحح  - 1
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ظْف ذم تقشِف بٚفًبٚس ريض اهلل ظْف ، وظْدي إٔف ٓ وجف فتخهٔص جقاز افتقشؾ 

 :مريـ بٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام زظّف افنٔخ ظز افديـ بـ ظبد افسالم ٕ

 .مٚ ظرؾْٚك بف مـ إمجٚع افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ  :األول 

أن افتقشــؾ إػ اهلل بٖهــؾ افٍوــؾ وافًِــؿ هــق ذم احلََٔــٜ تقشــؾ بــٖظامهلؿ  :وافثــاين 

 :ٓ يُقن ؾٚضالً إٓ بٖظامفف ؾ٘ذا ؿٚل ؿٚئؾ  افهٚحلٜ ومزايٚهؿ افٍٚضِٜ إذ

ِّٓؿ إين أتقشؾ إفٔؽ بٚفًٚمل افٍالين ؾٓق بٚظتبٚر    1(افخ ....مٚ ؿٚم بف مـ افًِؿ  اف

 :وؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل ريض اهلل ظْف ذم هذا افهدد 

 ف وشِٔتل ــــــل             وهؿ إفٔــــل ذريًتــــــآل افْب

 2صحٍٔتل كق هلؿ أظىل ؽداً             بٔدي افّْٔــــأرج

ؿ بؼ وظبد هلل تًٚػ ـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن يرى أّن رشقل اهلل ظِٔف وشِ :رابعاً 

ؿٚل .   3مـ إُٔر بؼيٜ افرشقل صذ اهلل ظِف وشِؿ ؾٓق ـٚؾر»: وؿٚل ذم هذا افهدد 

ًٓ ﴿: اهلل تًٚػ  ا َرُشو َّٓ َبَؼً
ـُْت إِ ـُ   [93: اإلرساء ] ﴾ُؿْل ُشبَْحاَن َريبِّ َهْل 

 ظِٔف هذا وـٚن يًتَد ؾٔف إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٍقة افبؼ حٔٞ أـرمف صذ اهلل

وشِؿ اهلل تًٚػ بٚفْقر ـام سحٝ هبذا إمر أيٚت افَرإٓٔـٜ وإحٚديـٞ افْبقيـٜ 

 .  1افؼيٍٜ

                                                        

 . 138مٍٚهٔؿ جيٛ أن تهحح  ص - 1

 .155حتََٔل أور تَْٔدي جٚئزة  دقٕٓٚ حمّد ظبد احلُٔؿ مؼف افَٚدري ص: يْير  - 2

 . 67صـ 6إلمٚم أمحد رضٚ خٚن جف/ افٍتٚوى افرضقيٜ  - 3
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 . شهذه ظَٔدة اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وهل مذـقرة ذم مٗفٍٚتف»

إّن مـ افدظٚة إػ اهلل تبٚرك وتًٚػ وإمريـ بٚدًروف وافْٚهغ ظـ ادُْر مـ ضًْقا 

ًٚ وطِاًم وحسدهؿ احلٚشـدون وــٚن اإلمـٚم أمحـد واهتّقا بٚٓؾساءات ا فُٚذبٜ هبتٕٚ

ًٚ مـ هٗٓء افًِامء افذيـ حسدوا ؾَٚم ادخٚفٍقن فف ب٘فَٚء افتٓؿ ظِٔف  رضٚ خٚن أيو

 .وافتل ٓ أشٚس هلٚ مـ افهحٜ 

 .وؾٔام يع تقضٔح اهتٚمٚت أحد افىٚظْغ ذم صخهٜٔ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

ٓٝ إػ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن هل إٔف إٔنٖ ضٚئٍٜ جديدة إّن أوػ إـٚذيٛ افتل وج

ؾُام هق مًروف أن اإلمٚم أمحـد رضـٚ خـٚن ــٚن مــ  شافزيِقيٜ»أضِؼ ظِٔٓٚ اشؿ 

ادتّسُغ بٚدذهٛ احلٍْل إػ جٕٚٛ أتبٚظف فِتهقف اإلشالمل واصتٓر بٚفزيِقي 

ٚ افًِـامء ؿـدياًم ـام اظتٚد هبـ.  2حٔٞ وفد وصٛ وظٚش ودؾـ شبريع»ٕسبٜ إػ مديْٜ 

ًٚ مثؾ اإلمٚم افبخٚري وافسمذي وافْسٚئل وافسٔقضل وافبٌـدادي وؽـرهؿ  وحديث

مـ افًِامء ، وفُـ بًض احلٚشديـ ادخٚفٍغ فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن اشـتٌِقا هـذه 

افٍرصٜ وجًِقا فَبف اشـام فىٚئٍـٜ ٓ وجـقد هلـٚ ووصـٍقا اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن 

هذه اجلامظٜ مـ »:ل افنٔخ إمٚم خٚن افسٍِل ذم هذا ادجٚل وأتبٚظف بٚفزيِقيٜ ـام ؿٚ

 . 3شبٚفزيِقيٜ»دظٚة افتَِٔد وفُـ ادَِديـ افديقبْديغ يسّقهنؿ 

                                                                                                                                        

مــ ظَٚئـد أهـؾ ( ( إير دزيد مـ افتٍهٔؾ ذم ٕقرإٜٔ حبٔبْٚ ادهـىٍك صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ  - 1

 .ط دٗشسٜ افؼف ٓهقر  300إػ صـ 261افسْٜ دقٕٓٚ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري صـ

 . 25فِدـتقر حمّد مسًقد أمحد صــ/ إير حمدث بريِقي  - 2

 .  40تراجؿ افًِامء أهؾ احلديٞ إلمٚم خٚن افسٍِل صـ - 3



 

 

 57 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

وـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ظذ ظَٚئد إشالف ـام أصٚر إػ هذا إمر افنٔخ ثْٚء 

ظـذ تِـؽ  شأمـر تّسـ»ؿبؾ ثامٕغ شْٜ ـٚن مجٔع ادسـِّغ ذم : اهلل إمرتّسي ؿٚئالً 

   1افٔقم( أي أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ) ادًتَدات افتل هل ظَٚئد افزيِقيغ 

إّن ادّىِع ظذ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ذم افًٚمل اإلشالمل يستىٔع أن جيزم بٖهنٚ ٍٕس ظَٚئد 

أهؾ افسْٜ ذم صبف افَٚرة وظْد اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ؾال ؾرق بْٔٓٚ وبغ ظَٚئد أهؾ 

 .ـؾ أؿىٚر افًٚمل اإلشالمل افسْٜ ذم 

وجـدت ٍٕـس افًَٚئـد »: وؿد ّسح هبذا إمر أحـد ادخـٚفٍغ فإلمـٚم حٔـٞ ؿـٚل 

وادًتَدات ذم افبِدان ادسِّٜ إخرى مــ أؿلـ افؼـق إػ أؿلـ افٌـرب ومــ 

 2شبًغ مٚ رأيٝ ووجدت ظْد ؿقمل هذاأؾرئَٜ إػ آشٔٚ 

اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مًرؾٜ واضحٜ  ومـ ادٗشػ أن بًض افْٚس مل يًرؾقا ظَٔدة

ٕيـرًا فًــدم إضالظٓـؿ ظــذ ـتبـف ومٗفٍٚتــف وٕســبقا إفٔـف إٕنــٚء ؾرؿـٜ جديــدة بٚشــؿ 

مع أن افزيِقيٜ فٔسٝ ؾرؿٜ أصال بؾ هؿ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ وافهقؾٜٔ  شافزيِقيٜ»

 .افهٚؾٜٔ وظذ مذهٛ شٔدٕٚ اإلمٚم إظيؿ أبك حٍْٜٔ ريض اهلل ظْف 

ضِؼ ظذ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ مـ ادخٚفٍغ هلؿ ـام أصٚر إػ هذا إمر وهذا آشؿ أ

ٕسـبتْٚ أهـؾ »: مقٕٓٚ حمّد إشامظٔؾ إزهري حٍٔد اإلمٚم أمحـد رضـٚ خـٚن ؿـٚئالً 

وٕحـ بحّد اهلل ظـ هـذه افتّٓـٜ بـراء وٓ ٕـديـ ..... افسْٜ واجلامظٜ إػ افزيِقيٜ 

                                                        

صّع وحٔد فنٔخ ثْٚء اهلل إمر تّسي و واإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل  - 1

 .   30صـ

 .10افزيِقيٜ إلحسٚن إهلل طٓر صـ - 2
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يـ ادِٜ افسّحٚء افبٔوٚء افتل فِٔٓـٚ ـْٓٚرهـٚ افزيِقيٜ وٓ مِٜ جديدة ؽرهٚ إٔام ٕد

رة أبْٔـٚ واهلل ظـذ مـٚ ؾِؿ ٕزل مـ أهؾ افسْٜ وذم أهؾ افسْٜ ومع أهؾ افسْٜ ظـ بُـ

 . اهـ  1شَٕقل وـٔؾ

ًٚ ؿٚل   : وأيو

ٕحـ ظذ ساط شٔدٕٚ حمّد ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وافهحٚبٜ وافتـٚبًغ ) 

افَهـد إْٔـٚ  شافزيِقيـٜ»ْٚ أظداؤٕٚ ٜٔ ، وإٕام يسّٔٚء وٕحـ أهؾ افسْوإئّٜ وإوف

  2(ظذ مذهٛ حديٞ وهذا اؾساء ظِْٔٚ 

ًٚ أهتؿ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن بٖٕف أوص ٕتبٚظف دٚ حرضتف افقؾٚة  متسـُقا : )) وأيو

بديْل ومذهبل افذي هق طٚهر مـ ـتبل ، متسُقا بف واشـتَّٔقا ظِٔـف ٕٕـف ؾـرض 

ًٚ مٚ اصـتبف ظـذ )) أهّؿ مـ مجٔع افٍروض  ؿٚل مقٕٓٚ يٚشغ اخس ادهبٚحل مقّضح

افهقاب ؛ ٕن  فافىٚؽل إن مـ يرى أن اإلمٚم رضٚ خٚن إٔنٖ ديْٚ جديدًا ؾَد جٕٚب

ديْل ومذهبل : )) اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـٚن أحد ادسِّغ اهلْديغ ؾ٘ذا ؿٚل مسِؿ 

ـ ديْـف ومذهبـف ؾًِٔرف ـؾ مــ فـف أدٕـك خٍِٔـٜ ؾُريـٜ أن هـذا افرجـؾ يَهـد مـ

اإلشالم ؾَط وـتٛ ظِامء اإلشالم مِٔئٜ بّثؾ هذه افُِّٜ مل خيىر ببـٚل أحـد أهنـؿ 

ًٚ جديدًا ، وإن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـٚن ذم ظك صٚظٝ ؾٔف افٍرق بٚشؿ  إٔنٖوا ديْ

                                                        

دٕٚ احلسـغ ط مُتبٜ اجلْدي مٔدان شـٔ - 3فٍِّتك حمّد إشامظٔؾ إزهري صـ/ احلؼ ادبغ  - 1

 .افَٚهرة بدون شْٜ افىبٚظٜ  تهحٔح أبق افزـٚت حمّد ثٚؿٛ اخس افَٚدري 

 . 30اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل صـ - 2
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أي افًَٔـدة افهـٚؾٜٔ مــ افنـقائٛ  شديْـل ومـذهبل»اإلشالم ، ؾَهده مـ ـالمف 

سْٜ واجلامظٜ مـ افَرون ادتتٚفٜٔ ؾٕ٘ف ضقال ظّره ؿـٚم بْؼـ وهل افتل ظِٔٓٚ أهؾ اف

ديـ إشالف مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وإئّٜ ادجتٓديـ وهذا إمـر واضـح أصـد 

 . 1افقضقح مـ خالل ـتبف ومٗفٍٚتف

فٔسٝ  شافزيِقيٜ»وأيوًٚ أصٚر افًالمٜ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري ؿٚئالً بٖن 

 .صًٚر أهؾ افسْٜ ذم صبف افَٚرة  شافزيِقيٜ»ؾ ب، ؾرؿٜ جديدة أصالً 

 : ويَقل 

صتٚئؿ ومسبٚت إحسٚن إهلـل ـِٓـٚ تتقجـف إػ ظِـامء أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ وفُــ »

بٚفْير إػ ادهِحٜ يسّٔٓؿ بٚشؿ افزيِقيٜ ترى ذم مٚ يع بًض إؿٚويؾ مــ أئّـٜ 

 .أهؾ افسْٜ ٕسبٓٚ إحسٚن اهلل طٓر إػ افزيِقيٜ 

ًٚ مسادؾٚن ، وذم احلََٜٔ أن ادْٚبذيـ أفٔس مًْ ٚه أن أهؾ افسْٜ وافزيِقيٜ ظْده أيو

ٕهؾ افسْٜ واجلامظٜ ذم صبف افَٚرة اهلْديٜ وافبٚـستٕٜٚٔ شّقهؿ بٚشؿ افزيِقيٜ فُل 

يبدو أهنٚ ؾرؿٜ حديثٜ وأن يسبقا وينتّقا أهؾ افسْٜ بسٓقفٜ وٓ يٖخذهؿ أحد ظذ 

 .هذا آظتداء 

                                                        

ط مُتبٜ أذؾٜٔ مريدـل  - 32-31وصٚيٚ ذيػ درتبف مقٕٓٚ حسْغ رضٚ خٚن صـ - 1

 .بٚـستٚن 
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ٝ ؾرؿٜ أصالً بؾ هؿ ؿٚئّقن بُـؾ جٓـقدهؿ ظـذ ضريَـٜ أهـؾ افسـْٜ رؽؿ أهنٚ فٔس

 .1شواجلامظٜ

 2افتوشل واألئؿة األربعة

 : ؿٚل اإلمٚم إظيؿ أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل تًٚػ 

 يٚ مٚفُل ــ صٚؾًل ذم ؾٚؿتل

 يٚ أـرم افثَِغ يٚ ـْـز افقرى

 إٔٚ ضٚمع بٚجلقد مْؽ ومل يُـ

 

 ْٚكــــــر ذم افقرى فٌـــإين ؾَ 

 جد يل بجقدك واريض برضٚك

 3قاكــــــٕيب حٍْٜٔ ذم إٕٚم ش

 

ًٚ رمحف اهلل تًٚػ ٖش  : ل مْهقر افًبٚد إمٚم أهؾ ادديْٜ مٚفُ

ومل : إذا زرت افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٓؾ أتقجف إفٔف أم إػ افَبِٜ ؟ أجٚبف مٚفؽ 

ًـٚػ ؟ بـؾ اشـتَبِف تكف وجٓؽ ظْف وهـق وشـِٔتؽ ووشـِٜٔ أبٔـؽ آدم إػ اهلل ت

 . 4واشتنٍع بف ؾٔنًٍف اهلل ؾٔؽ

مــ ظَٚئـد أهـؾ »ويَقل افنٔخ افًالمٜ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري ذم ـتٚبـف 

وممٚ يٗشػ ظِٔف أن ـثرًا مـ افْٚس بُّٜ ادُرمٜ وادديْٜ ادْـقرة يْـٚمقن :  شافسْٜ

                                                        

ط مٗشسـٜ افؼـف   - 361ّد ظبد احلُٔؿ ذف صــمـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ فٍؤِٜ افنٔخ حم - 1

 .م بٚـستٚن  1995/هـ 1415إوػ افىبًٜ  -

 . 158 – 157مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص  - 2

 .ط ؾٔهؾ آبٚد  - 200 -199فإلمٚم أيب حٍْٜٔ افًْامن بـ افثٚبٝ ص/ افَهٔدة افًْامٕٜٔ  - 3

 . ٚروؿٜٔ ، مِتٚن ط ادُتبٜ اف33ٍص2افَٚيض ظٔٚض ادٚفُل ج/ افنٍٚء  - 4
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ـ افتقجـف إػ بٚشىل أرجِٓؿ إػ افًُبٜ وٓ يًّْٓؿ أحـد ، ومـع ذفـؽ يًّْـقن مـ

افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظْد افهالة وافسالم  ويكون ظذ اشتَبٚل افَبِـٜ ، ؾٔـٚ 

  158ص: وإػ اهلل ادنتُك ! فًِجٛ 

وإن اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ رمحـف اهلل تًـٚػ دظـٚ اهلل تًـٚػ متقشـالً بٚإلمـٚم افنـٚؾًل 

ـٚفنّس فِْٚس وـٚفًٚؾٜٔ  إن افنٚؾًل: ؾتًجٛ مْف أبْف ظبد اهلل ؾَٚل اإلمٚم أمحد 

 .  1فِبدن

 2(افالمذهبقة ) افتوشل ومن يثق به أهل احلديث 

ًٚ مـ أؿقال افًِامء افـذيـ يثَـقن هبـؿ  ويًتّـدون  -ؽـر ادَِـديـ  -أن ٕذـر ضرؾ

 . ظِٔٓؿ 

 : ؿٚل ابـ افَٔؿ 

ٓ ظذ أيدي افرشؾ  وٓ . ..ٓ شبٔؾ إػ افسًٚدة وافٍالح ٓ ذم افدٕٔٚ وٓ ذم أخرة إ

 .  3يْٚل رضٚ اهلل افبتٜ إٓ ظذ أيدهيؿ

وؿد شبؼ أن شٔدٕٚ ظّر ريض اهلل ظْف اشتسـَك متقشـالً بسـٔدٕٚ افًبـٚس ريض اهلل 

 : ظْف ؿٚل افنٔخ ابـ تّٜٔٔ 

                                                        

 . 166يقشػ بـ إشامظٔؾ افْبٓٚين ص/ صقاهد احلؼ ذم آشتٌٚثٜ فسٔد اخلِؼ  - 1

 . 164مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص  - 2

 . 15ص1ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜج/ زاد ادًٚد  - 3
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هذا دظٚء أؿره ظِٔف مجٔع افهحٚبٜ ، ومل يُْر ظِٔف أحد مع صـٓرتف وهـق مــ أطٓـر 

 . 1ـ أيب شٍٔٚن ذم خالؾتفآمجٚظٚت اإلؿراريٜ ودظٚ بّثِف مًٚويٜ ب

 : ؿٚل افَٚيض افنقـٚين ذم افدر افْؤد 

إن افتقشؾ بف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يُقن ذم حٔٚتف وبًد مقتف وذم حرضتف ومٌٔبتف ، 

إٕف ؿد ثبٝ افتقشؾ بف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حٔٚتف وثبٝ افتقشؾ بٌره بًـد مقتـف 

 . 2ب٘مجٚع افهحٚبٜ

 : بقؾٚيل وهق مـ أئّٜ ؽر ادَِديـ وؿٚل افْقاب صديؼ حسـ اف

 ِٔتلـــــيٚ شٔدي يٚ ظرويت ووش

ًٚ مترضظًٚ   ؿد جئٝ بٚبؽ ضٚرظ

 ستٌٚث ؾٚرمحــــمٚيل وراءك م

 دة ورخٚءــــديت ذم صــــــيٚ ظ 

 س صًداءـــــٖوهًٚ بتٍْـــــــمت

 3غ بُٚئلــــّـفّٜ فًِٚــــيٚ رح

  

وفٔٝ صًري إذا جٚز افتقشؾ إػ اهلل تًٚػ : وؿٚل افْقاب وحٔد افزمٚن مـ أئّتٓؿ 

ًٚ ؿـٚل اجلـزري ذم  احلهــ »بٕٚظامل افهٚحلٜ ؾَٔٚس ظِٔٓٚ افتقشؾ بٚفهٚحلغ أيوـ

ذم آداب افــدظٚء ، مْٓــٚ أن يتقشــؾ إػ اهلل تًــٚػ بٖٕبٔٚئــف وافهــٚحلغ مـــ  شاحلهــغ

 . 4ظبٚده

                                                        

 .282ص4حمّد ظبد افرمحـ ج -حتٍٜ إحقذي ذح افسمذي  - 1

 .  282ادهدر افسٚبؼ ص  - 2

 . 20افْقاب وحٔد افزمٚن ص/ يٜ ادٓدي حٚصٜٔ هد - 3

 . 48ادهدر افسٚبؼ ص - 4
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 1افتوشل وظؾَمء ديوبـدية

 :ٚشؿ افْٕٚقتقي ذم افَهٚئد افَٚشّٜٔ ؿٚل مٗشس دار افًِقم ديقبْد حمّد ؿ

 شمدد ـراى ـرم أمحدي ـف ترى شقا»

 2شهك ؿٚشؿ بُٔس ـٚـقئل حٚمئ ـٚر هنل»

 :افتًريٛ 

ًٚ فَِٚشؿ افًٚجز شقاك  أؽثْل يٚ رمحٜ افْبل إذ)    3(فٔس أحد حٚمٔ

 :وظْدمٚ شئؾ صٔخ افديقبْديٜ رصٔد أمحد افُُْقهل ظـ هذيـ افبٔتغ افتٚفٔغ 

 ؿٚفّْٚع ــــــفْٚ          يٚ حبٔٛ اهلل اشل اهلل إير حٚيٚ رشق

 خذ يدي شٓؾ فْٚ إصُٚفْٚ         ل ذم بحر هؿٍّ مٌرقـــــإْٕ

 :وظـ هذا افبٔٝ فإلمٚم افبقصري مـ افَهٔدة افزدة 

 ـ أفقذ بفـــــيٚ أـرم اخلِؼ مٚيل م

 شقاك ظْد حِقل احلٚدث افًّؿ 

 مٚ حُؿ وردهٚ ؟

ًٚ  ٚمثٚل هذه افُِامت ٕياًم وٕثرًا مُروهورد أ»:ؾٖجٚب  ًٚ وفٔس ـٍرًا وٓ ؾسَ  .  4تْـزهي

ًٚ بٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   :وؿٚل افنٔخ أذف ظع افتٕٓٚقي افديقبْدي مستٌٔث

                                                        

 .  165مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص - 1

 . مِتٚن بٚـستٚن : ط  - 8افَهٚئد افَٚشّٜٔ حمّد ؿٚشؿ افْٕٚقتقي صـ - 2

 .  165مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ  صـ - 3

 .ـراتق .ط  – 69رصٔد أمحد افُُْقهل صـ/ افٍتٚوى افرصٔدة  - 4
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 ستْدي ــيٚ حبٔٛ اإلفف خذ بٔدي        مٚ فًجزي شقاك م

 ـ رحٔام فذفتل واصٍع         يٚ صٍٔع افقرى إػ افهّدــــ

 1ٔدي إػ أحدـــٚمل شقى جْٚبؽ يل         فٔس يٚ شــاظته

 

 2افتوشل وظؾَمء افعامل اإلشالمي

شـٔقف اهلل »وؿـد ذــر افنـٔخ افًالمـٜ حمّـد ظٚصـؼ افـرمحـ اإلفـف آبـٚدي ذم ـتٚبـف 

مجع ذم ـتٚبف هذا ؾتقى ظِامء اإلشالم افتل تتًِـؼ بّسـٖفٜ افتقشـؾ ، ٕـذـر شإجِٜ

 : ٕبذًا مْٓٚ 

أمحد صٔخق ، رئٔس ادجِس ادرـزي إلحتٚد ادبٌِغ بجٚـرتٚ ـ إدؤٕسٔٚ  ؿٚل افنٔخ

وأؿقل إن افتقشؾ بٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ جٚئز ذم ـؾ حـٚل ؿبـؾ خَِـف وبًـد : 

خَِف ذم مدة حٔٚتف ذم افدٕٔٚ وبًـد مقتـف ذم مـدة افـززخ وبًـد افبًـٞ ذم ظرصـٚت 

  3(افَٔٚمٜ واجلْٜ 

                                                        

 .اهلْد  –دهلل . ط – 172ضامن افتُّٔؾ ٕذف ظع افتٕٓٚقي ص  - 1

 . 171 – 170مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص  - 2

 . 77شٔقف اهلل إجِٜ ص - 3
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ٖمر افنٔخ أيب احلسـ ظـع افْـدوي ظّٔـد ٕـدوة افًِـامء وـتٛ حمّد برهٚن افديـ ب

ًٚ ؾٚدتقشؾ فٔس بّؼك ؾْرجق اهلل : افُِْق  إن آظتَٚد بٚفتقشؾ بٕٕٚبٔٚء فٔس ذـ

  1تًٚػ أن يتَبؾ أظامفف افهٚحلٜ مـ افهالة واحلٟ وؽرمهٚ

ال أهؾ ؿٚل افنٔخ ٕيٚم افديـ ادٍتل بدار افًِقم بديقبْد ، بًد مٚ َٕؾ أحٚديٞ وأؿق

 ـغ وأن افتقشؾ فٔس ذـٚشرذه افَْقل أن ادتقشِغ فٔسقا مواتوح مـ ه: افًِؿ 

 .  2صقمٓؿ وصِقاهتؿ وحجٓؿ وزـٚهتؿ جٚئز وصحٔح مثؾ شٚئر ادسِّغ

وذم مٚ يع مِخص إؾتٚء افنٔخ ظبد افًزيز بـ بٚز افرئٔس افًـٚم إلدارات افبحـقث 

 : تقشؾ إػ اهلل بٖوفٔٚئف إٔقاع  واف: افًِّٜٔ واإلؾتٚء وافدظقة واإلرصٚد 

أن يىِٛ إٕسٚن مـ افقيل أن يدظق اهلل فف بسًٜ افرزق أو صـٍٚء مــ مـرض  :األول 

 . وٕحق ذفؽ ؾٓذا جٚئز 

 . أن يْٚدي اهلل متقشالً إفٔف حيٛ ٕبٔف وإتبٚظف إيٚه وبحبف ٕوفٔٚء اهلل ؾٓذا جٚئز :افثاين 

 . أوفٔٚئف ؾٓذا ٓ جيقز  أن يسٖل بجٚه إٔبٔٚئف أو ويل مـ :افثافث 

أن يسٖل افًبد ربف حٚجتف مَساًم بقفٔف أو ٕبٔف بحـؼ ٕبٔـف أو أوفٔٚئـف ؾٓـذا ٓ  :افرابع 

 . 3جيقز

                                                        

 . 161ٍٕس ادرجع ص - 1

 167ٍٕس ادرجع ص - 2

 . 217 -19ٍٕس ادرجع ص - 3
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وممٚ يْبٌل أن يْتبف فف هْٓٚ هق أن ظِامء افْجد وافْبقة مع ؽِيتٓؿ ذم هـذه ادسـٖفٜ مل 

 . حيُّقا ظذ هذيـ افْقظغ بٚفؼك 

واحلٚصؾ أن مذهٛ أهؾ : ........د هٚصؿ افرؾٚظل ؿٚل افنٔخ افسٔد يقشػ افسٔ

افسْٜ واجلامظٜ صحٜ افتقشؾ وجقازه بٚفْبل صذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ ذم حٔٚتـف وبًـد 

مـ إٕبٔٚء وادرشِغ وإوفٔٚء وافهٚحلغ ــام دفـٝ إحٚديـٞ  هوؾٚتف وـذا بٌر

افتقشالت  افسٚبَٜ ، وأمٚ افذيـ يٍرؿقن بغ إحٔٚء وإمقات حٔٞ جقزوا بًض

بٕٚحٔٚء ٓ إمقات ؾٓؿ افَريبقن مـ افزفؾ ٕهنؿ اظتـزوا أن إحٔـٚء هلـؿ افتـٖثر 

ًٚ فٌر اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ظذ اإلضـالق ، وأمـٚ  دون إمقات ، مع إٔف ٓ تٖثر اجيٚدي

ــف  ــٜ ، وتقج اإلؾــٚدة وؾــٔض افزـــٚت وآشــتٍٚدة مـــ أرواحٓــؿ اشــتٍٚدة اظتٔٚدي

شبحٕٚف وتًٚػ ضٚفبغ ؾٔض افرمحٜ ظذ ذفؽ ادتقشـؾ ، ؾٓـق رء أرواحٓؿ إػ اهلل 

  1جٚئز وواؿع وخٚل ظـ ـؾ خِؾ بدون افٍرق بغ إحٔٚء وإمقات

 : ؿٚل إشتٚذ ظبد افرحٔؿ ؾقده 

ذم ـتٚبف اإلبداع ذم موٚر آبتداع ) هذا مٚ ؿٚفف افنٔخ ادرحقم إشتٚذ ظع حمٍقظ 

ػ جقاز افتقشؾ ظذ ادًْك افذي ٓ خيتِػ ؾٔف مسـِؿ ويبدو مـ ـالمف إٔف ئّؾ إ( 

مع مسِؿ وهق أن يُقن اددظق هـق اهلل ، وادسـٗول هـق اهلل ، افقشـِٜٔ أظـؿ مــ أن 

ًٚ يَقد إػ اهلل ، أو يَتدى بـف ذم افًّـؾ  ًٚ تَٔ ًٚ يَرب إػ اهلل ، أو وفٔ تُقن ظّالً صٚحل

 . 2ظذ إرضٚء اهلل ، أو يستنٍع بف ذم ضِٛ مٚ ظْد اهلل

                                                        

 .ط افُقيٝ   -87 -86افرد ادحُؿ ادْٔع فٔقشػ افرؾٚظل ص - 1

 . 172ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص مـ - 2
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 : يَقل افنٔخ افًالمٜ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري 

هذه هل ظَٔدة افتقشؾ وآشتًٕٜٚ بٖحبٚء اهلل تًٚػ وهل مَبقفٜ ومًّقفـٜ هبـٚ بـغ 

مجٓقر ادسِّغ مْذ زمـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ إػ يقمْـٚ هـذا ، أيـدهٚ اإلمـٚم 

ــدي ــرآن واحل ــقء افَ ــٍْٚتف ذم ض ــقي ذم مه ــٚ افزيِ ــد رض ــٜ ، أح ــقال إئّ ٞ وأؿ

وادْٚبذون ٕهؾ افسْٜ واجلامظٜ ظّدوا هذه افًَٔدة مــ خـقاص افزيِقيـٜ ؾجًِـقا 

يسبقهنؿ بُؾ مسبٜ ويؼـقهنؿ بُؾ ؽِيٜ ، ومع ذفؽ ٓ ينٍل هذا افهْٔع مـٚ ذم 

 . صدورهؿ مـ حَد وبٌوٚء 

 : وهذا إحسٚن إهلل طٓر يَقل 

غ تِــؽ اخلراؾــٚت افتــل إتَِــٝ إػ إن افًَٚئــد افتــل متٔــزت هبــٚ افزيِقيــٜ هــل ظــ

ادسِّغ بٚشـؿ افـديـ مــ افـقثْغ وافْهـٚرى وافٔٓـقد وادؼــغ وحٚرهبـٚ أئّـٜ 

ــف ،  ــالمف ظِٔ ــِقات اهلل وش ــد ص ــرآن حمّ ــؾ افَ ــرآن وحٚم ــٚرهبام افَ ــالم وح اإلش

ًٚ ) ـٚٓشتًٕٜٚ بٌر اهلل   . 1(مِخه

هذه افٍرؿٜ افنٚذة ادٚرؿٜ ؾِْٔهػ افَٚرئ افُريؿ أن افسِػ افهٚحلغ ظذ احلؼ أم 

 .  2افتل  مْٓٚ إحسٚن اهلل طٓر

                                                                                                                                        

 

 . 55إحسٚن اهلل طٓر ص/ افزيِقيٜ  - 1

 . 182مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص - 2
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 اشتدٓٓت فعؾم رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم من افؼرآن

 واحلديث ومن أؿوال افعؾَمء دم ظؾم ؽقبه صذ اهلل ظؾقه وشؾم

ـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن يرى أّن اهلل تبٚرك وتًٚػ أـرم ٕبْٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ 

مـ افًِقم وؿد ؿسؿ افًِقم إػ ؿسّغ بحسـٛ ادهـدر ؾـٚفًِؿ إّمـٚ ذايّت أو  بٚفُثر

 :ظىٚئل ؿٚل اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن 

ًٚ مْف وفق أدٕك  :ؾاألول  خمتّص بٚدقػ شبحٕٚف وتًٚػ ٓ يُّـ فٌره ومـ أثبٝ صٔئ

 .مـ أدٕك مـ أدٕك ذرة ٕحد مـ افًٚدغ ؾَد ـٍر وأذك وبٚر وهِؽ 

ًٚ مْف هلل تًٚػ ؾَد خمت :وافثاين  ص بًبٚده ظز وجؾ ، ٓ ب٘مُٚن فف ؾٔف ، ومـ اثبٝ صٔئ

ـٍر وأتك بام هق أخْع وأصْع مـ افؼك إـز ؛ ٕن ادؼك مـ يسقي بٚهلل ؽره ، 

 .وهذا جًؾ ؽره أظذ مْف حٔٞ أؾٚض ظِٔف ظِّف 

تًـٚػ هبـٚ  هذا هق مقؿػ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مـ افًِقم وافُثـرة افتـل أــرم اهلل

 .افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

افَرآن افُـريؿ وافسـْٜ افْبقيـٜ افؼـيٍٜ مـ أثبٝ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مقؿٍف وؿد 

 .  1وأؿقال إئّٜ إظالم وذفؽ ذم تٖفٍٔف

 : "آيات افؼرآن افؽريم  "

                                                        

ط مُتبـٜ رضـقيٜ  - 16-15-14إلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن صــ/ افدوفٜ ادُِٜٔ بٚدـٚدة فٌٔبٔـٜ  - 1

 .ـراتق 
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بـٚت أيٚت افُريّٜ افدافٜ ظذ أن اهلل تًٚػ مْح ٕبٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظِؿ ادٌٔ

 : ـثرة ُٕتٍل بذـر بًض مْٓٚ 

 . 1 ُشؾِِه َمن َيَشاء تَبِي ِمن رُّ اَن اهللُّ فِقُطْؾَِعُؽْم َظَذ افَْغقِْب َوفَؽِنَّ اهللَّ ََيْ ـَ آل ]   َوَما 

 [  179: ظّران 

2.   ُشـ 26َظامِلُ افَْغقِْب َؾاَل ُيظِْفُر َظَذ َؽقْبِِه َأَحًدا َّٓ َمِن اْرَتىَض ِمن رَّ شـقرة ]   وٍل إِ

 [ 26: اجلـ 

3.    اَن َؾْضُل اهللِّ َظَؾقَْك َظظِقًَم ـَ  113: شقرة افْسٚء ]   َوَظؾََّؿَك َما مَلْ َتُؽْن َتْعَؾُم َو

] 

4 .  ٍَوَما ُهَو َظَذ افَْغقِْب بَِضـِغ   [ 24: شقرة افتُقير ] 

5  .  تِْؾَك ِمْن َأكبَاء افَْغقِْب ُكوِحقَفا إِفَقَْك  [ 49: شقرة هقد ] 

6  .  مْحَُن َم افُْؼْرآَن  1افرَّ كَساَن  2َظؾَّ َؿُه افْبَقَاَن  3َخَؾَق اإْلِ  4-1: شقرة افرمحـ ]  َظؾَّ

] 

 : األحاديث 

ؾٍل حديٞ مًٚذ بـ جبؾ ريض اهلل ظْف أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تٖخر ظـ  -1

مٚ حبسـْل ظـُْؿ افٌـداة إين إين شٖحدثُؿ » : صالة افهبح ثؿ خرج وصذ وؿٚل 

ؿّٝ مـ افِٔؾ ؾهِٔٝ مٚ ؿدر يل ؾًْسٝ ذم صاليت حتك اشتَٔيٝ ؾ٘ذا إٔٚ بريب ظز 

ٓ : يٚ حمّد أتدري ؾٔؿ خيتهـؿ ادـأل إظـذ ؟ ؿِـٝ : وجؾ ذم أحسـ صقرة ؾَٚل 
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أدري يٚ رب ؾرأيتف وضع ـٍف بغ ـتٍل حتك وجدت برد إٔٚمِف بغ صدري ؾتجذ 

 . 1شيل ـؾ رء وظرؾٝ 

ؿـٚم ؾْٔـٚ افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف : ظـ ضٚرق بـ صٓٚب ؿٚل شًّٝ ظّـر يَـقل   -2

ًٚ ؾٖخزٕٚ ظـ بدء اخلِؼ حتك دخؾ أهؾ اجلْٜ مْٚزهلؿ وأهؾ افْٚر مْٚزهلؿ  وشِؿ مَٚم

 .  2، حٍظ ذفؽ مـ حٍيف وٕسٔف مـ ٕسٔف

ًٚ مـٚ تـر: ظـ حذيٍٜ ؿٚل  -3 ًٚ ؿٚم ؾْٔٚ رشقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ مَٚمـ ك صـٔئ

يُقن ذم مَٚمف ذفؽ إػ ؿٔٚم افسٚظٜ إٓ حدث بف حٍيف مـ حٍيف وٕسٔف مـ ٕسٔف ، 

ؿد ظِّف أصحٚيب هٗٓء وإٔف فُٔقن مْف افقء ؿد ٕسٔتف ؾٖراه ؾٖذـرـام يذـر افرجؾ 

 .  3وجف افرجؾ إذا ؽٚب ظْف ثؿ إذا رآه ظرؾف

شئؾ افْبل صذ اهلل  »: أخرج اإلمٚم افبخٚري ظـ أيب مقشك ريض اهلل ظْف ؿٚل  -4

شـِقين ظـام »:ظِٔف وشِؿ ظـ أصٔٚء  ـرهٓٚ ؾِام أـثر ظِٔـف ؽوـٛ ثـؿ ؿـٚل فِْـٚس 

  شصئتؿ

 مـ أيب يٚ رشقل اهلل ؟  : مـ أيب ؟ ؿٚل أبقك حذاؾٜ ، ؾَٚم آخر ، ؾَٚل : ؾَٚل رجؾ 

 .   4شؿٚل أبقك شٚمل مقػ صٔبٜ 

                                                        

 . ط دار افٍُر بروت  - 243ص/5فالمٚم أمحد بـ حْبؾ ج/ مسْد أمحد بـ حْبؾ  - 1

 . 453ص/1اجلٚمع افهحٔح فالمٚم حمّد بـ إشامظٔؾ افبخٚري ج - 2

 .  390ص2فالمٚم مسِؿ بـ احلجٚج افَنري ج/ اجلٚمع مسِؿ  - 3

 . 20 - 19ص/1فالمٚم حمّد بـ إشامظٔؾ افبخٚري ج/ اجلٚمع افهحٔح  - 4
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ؿٚل رشقل اهلل صـذ : ر ؿٚل أخرج افىزاين ظـ ابـ ظّ: ؿٚل اإلمٚم افَسىالين  -5

أن اهلل ؿد رؾع يل افدٕٔٚ ؾٖٕٚ إٔير إفٔٓٚ واػ مـٚ هـق ــٚئـ ؾٔٓـٚ إػ » :  اهلل ظِٔف وشِؿ 

ؿـٚل افًالمـٜ افزرؿـٚين ذم ذح ؿقفـف صـذ اهلل  1شيقم افَٔٚمٜ ـٖٕام إير إػ ـٍل هذه

ًٚ  شؾٖٕٚ إير إفٔٓٚ»ظِٔف وشِؿ  ثـؿ يًِـؿ : بحٔٞ أحىٝ بجّٔع مـٚ ؾٔٓـٚ وؿـٚل أيوـ

بٚظتبٚر صدؿف ووجقب اظتَٚده مٚ يَقفف أن ـؾ مٚ ظِّف افْٚس بًده مـ مجِٜ مٚ رآه 

روى ابــ هنـٚم أن ؾوـٚفٜ بــ ظّـر .  2حغ رؾًٝ فف افدٕٔٚ صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ

افِٔثل أراد ؿتؾ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق يىقف بٚفبٔٝ ظٚم افٍتح ؾِام دٕٚ مْف 

أؾوٚفٜ ؟ ؿٚل ًٕؿ ؾوٚفٜ يٚ رشقل اهلل ؿٚل مٚذا : ظِٔف وشِؿ  ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل

ٓ رء ، ـْٝ أذـر اهلل ؿِبف ، ؾوحؽ افْبل صذ اهلل : ـْٝ حتدث بف ٍٕسؽ ؟ ؿٚل 

اشتٌٍر اهلل ، ثؿ وضع يـده ظـذ صـدره ؾسـُـ ؿِبـف ، ؾُـٚن : ظِٔف وشِؿ ، ثؿ ؿٚل 

 3اهلل رء أحٛ إيل مْف واهلل مٚ رؾع يده ظـ صدري حتك مٚ مـ خِؼ: ؾوٚفٜ يَقل 

  . 

 

                                                        

، ط 234ص/7فالمـٚم أمحـد بــ حمّـد افَسـىالين ج/ ادقاهـٛ افِدٕٔـٜ مـع ذح افزرؿـٚين  - 1

 هـ 1292مك 

 . 234ص/7فًِالمٜ حمّد بـ ظبد افبٚؿل افزرؿٚين ج/ ذح ادقاهٛ فِزرؿٚين  - 2

 . بروت / دار افٍُر  363ؾَف افسرة فِدـتقر حمّد شًٔد رموٚن افبقضل ص - 3
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 1ادغقبات اخلؿس وافـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم

ُل افَْغقَْث َوَيْعَؾـُم َمـا دِم اأْلَْرَحـاِم َوَمـا  : ؿٚل اهلل تًٚػ  اَظِة َوُيـَزِّ إِنَّ اهللََّ ِظـَدُه ِظْؾُم افسَّ

اَذا َتْؽِسُب َؽًدا َوَما َتْدِري َكْػٌس بِلَيِّ     َأْرٍض ََتُوُت إِنَّ اهللََّ َظؾِقٌم َخبِـرٌ َتْدِري َكْػٌس مَّ

 [  34: شقرة فَامن ]

ؾٓؾ تدل هذه أيٜ ظذ أن ظِؿ هذه اخلّسٜ خمتص بٚهلل شبحٕٚف وتًٚػ بحٔٞ ٓ 

 جيقز أن يًِّٓٚ 

ظزَّ وجؾَّ أحداً ؽره ، واحلؼ أن ظِؿ هذه اخلّس بؾ ظِؿ ـؾ ؽٔٛ خمتص بف تًٚػ 

 .  2ء مٚ صٚءوٓ مٕٚع مـ تًِّٔف مـ صٚ

ْن ِظْؾِؿِه إَِّٓ بََِم َصاء  : ؿٚل تًٚػ  ٍء مِّ قطُوَن بَِقْ
 255أيٜ : شقرة افبَرة ]   َوَٓ ُُيِ

] 

 : ؿٚل افًالمٜ احلٚؾظ جالل افديـ افسٔقضل 

ًٚ ، وظِـؿ وؿـٝ  ذهٛ بًوٓؿ إػ إٔف صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ  أويت ظِـؿ اخلّـس أيوـ

 .   3ؿ ذفؽافسٚظٜ وافروح ، وإٔف أمر بُت

 : وؿٚل افًالمٜ افزرؿٚين ادٚفُل 

                                                        

 . 217ـ  مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص 1

 . 217مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص - 2

 .بٚـستٚن  –ط ؾٔهؾ آبٚد  195ص 2يـ افسٔقضل ججلالل افد/ اخلهٚئص افُزى  - 3
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وؿد أظِّف اهلل تًٚػ مٚ ظدا مٍٚتح افٌٔٛ اخلّسٜ ، وؿٔؾ حتك هل وأمره بُتّٓٚ ـام 

 .1ذم اخلهٚئص

 : ؿٚل اإلمٚم حمّد ظبد افرؤوف ادْٚوي ذم ؾٔض افَدير ذح اجلٚمع افهٌر 

ًٚ ؾـال يْٚؾٔـف ظذ وجـف اإلحٚضـٜ وافنـّقل ( مخس ٓ يًِّٓـ إٓ اهلل )  ًٚ وجزئٔـ ـِٔـ

اضالع اهلل بًض خقاصف ظذ ـثر مـ ادٌٔبٚت حتك مـ هذه اخلّس ٕهنٚ جزئٔٚت 

 . 2مًدودة وإُٕٚر ادًتزفٜ مُٚبرة

 ( : ؽقث زمٕٚف ) وؿٚل افسٔد ظبد افًزيز افدبٚغ 

وـٔػ خيٍل أمر اخلّس ظِٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وافقاحد مـ أهؾ افتهقف مــ 

 .  3ٜ ٓ يُّْف افتكف إٓ بًّرؾتف هذه اخلّسأمتف افؼيٍ

 : وؿٚل اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن افَٚدري افَْدهٚري ثؿ افزيِقي 

ؾٖن دٓفتٓٚ ظذ اختهٚص اخلّس مجًًٔٚ ؾوالً ظـ خهقصٜٔ آختهٚص ،  :أوًٓ 

يْـزل  : أٓ ترى أن ذم بًوٓٚ فٔس بقء ممٚ يدل ظذ احلك وافَك فَقفف تًٚػ 

 :وؿقفف تًٚػ  افٌٔٞ 

  يًِؿ مٚ ذم إرحٚم  وٓ ٕسِؿ أن جمرد افذـر ذم مَٚم احلّد يقجٛ آختهٚص

ًٚ ، ؾَد مدح اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ٍٕسف بٚفسّع وافبك وافًِؿ ووصػ هبٚ  مىَِ

 .جًؾ فُؿ افسّع وإبهٚر وإؾئدة  ظبٚده أيوًٚ 

                                                        

 .افًٚمرة ، مك .ط  -  10ص/1ذح ادقاهٛ افِدٕٜٔ ، دحّد بـ ظبد افبٚؿل افزرؿٚين ج - 1

 . ط بروت   - 458ص3ج/فإلمٚم حمّد ظبد افرؤوف ادْٚوي / ؾٔض افَدير  - 2

 .مك  - 273ص -ٕمحد بـ ادبٚرك / اإلبريز  - 3
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فِخّس ؾٔف بحٔـٞ ٓ يبَـك شِّْٚ افدٓفٜ ظذ آختهٚص ؾٖي خهقصٜٔ  :ثاكقاً 

 :  «األخبار ظن كزول ادطر».  1فألظالم اإلهلل إفٔٓٚ شبٔؾ

 : ؿٚل اإلمٚم جالل افديـ افسٔقضل 

 . شبٚب أخبٚره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ افسحٚبٜ افتل مىرت بٚفّٔـ»

أصٚبتْٚ شحٚبٜ ؾخرج ظِْٔٚ افْبل صذ اهلل ظِٔف : أخرج افبَٔٓل ظـ ابـ ظبٚس ؿٚل 

ًٚ ؾسِؿ ظّع وأخزين إٔف يسقق : َٚل وشِؿ ؾ ًٚ مقـالً بٚفسحٚب دخؾ ظّع إٍٓ أن مُِ

افسحٚب إػ واد افّٔـ يَٚل سيح ؾجٚءٕٚ راـٛ بًد ذفـؽ ؾسـٖفْٚه ظــ افسـحٚبٜ 

 . ؾٖخز أهنؿ ُمىروا ذم ذفؽ افٔقم 

وفف صٚهد مرشؾ ظـ بُر بـ ظبد اهلل ادزين أن افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف : ؾَٚل افبَٔٓل 

ِؿ أخز ظـ مِؽ افسحٚب إٔف جيلء مـ بِد ـذا وأهنؿ مىـروا يـقم ــذا ، وإٔـف وش

شٖفف متك متىر بِدٕٚ ؟ ؾَٚل يقم ـذا وظْده ٕٚس مـ ادْٚؾَغ ؾحٍيـقه ، ثـؿ شـٖفقا 

ظـ ذفؽ ؾقجدوا تهديَف ؾٖمْقا وذـروا ذفؽ فِْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَٚل هلؿ 

 : ًٚ  .  2زادـؿ اهلل إيامٕ

 : ػ حُٚيٜ ظـ شٔدٕٚ يقشػ ظِٔف افسالم وؿٚل اهلل تًٚ

   ُؾوَن ـُ َّا َتلْ قالً ِّمِّ
ْم َؾَذُروُه دِم ُشـبُؾِِه إَِّٓ َؿؾِ  47َؿاَل َتْزَرُظوَن َشبَْع ِشـَِغ َدَأًبا َؾََم َحَصدتُّ

نَّ إَِّٓ َؿؾِق ْمتُْم هَلُ ْؾَن َما َؿدَّ ـُ َك َشبٌْع ِصَداٌد َيلْ
ِصـُوَن ُثمَّ َيلْيِت ِمن َبْعِد َذفِ َّا ُُتْ ُثمَّ َيلْيِت  48الً ِّمِّ

                                                        

 .ط ـراتق بٚـستٚن  -  310ص/فإلمٚم أمحد رضٚ افَٚدري افزيِقي / ُٜٔ افدوفٜ اد - 1

ط  - 103ص/ 2فإلمٚم جالل افديـ ظبد افرمحـ أيب بُر افسٔقضل ج/ اخلهٚئص افُزى  - 2

 . ؾٔهؾ آبٚد . 
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ونَ  َك َظاٌم ؾِقِه ُيَغاُث افـَّاُس َوؾِقِه َيْعِكُ
 -47أيـٚت : شقرة يقشػ ]   ِمن َبْعِد َذفِ

48 - 49  ] 

ـٔػ أخز شٔدٕٚ يقشػ ظِٔف افسالم ظـ اخلهٛ بًد وؿقع افَحط شـبع : ؾتٖمؾ 

 .بف  شْغ ، ومٚ ذفؽ إٓ فتًِٔؿ اهلل ظز وجؾ إيٚه

 : 1ظؾم ما دم األرحام 

روى ظـ أم افٍوؾ احلٚرث أهنٚ دخِٝ ظـذ رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ  -1

مـٚ هـق ؟ ؾـذـرت رؤيٚهـٚ : يٚ رشقل اهلل إين رأيٝ حِاًم مُْرًا افِِٜٔ ، ؿٚل : ؾَٚفٝ 

رأيٝ خرًا تِد ؾٚضّـٜ إن صـٚء : رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : افتل رأت ، ؾَٚل 

ًٚ ذم يُقن ذم حجرك اهلل ؾقفدت ؾٚضّٜ احلسغ ؾُٚن ذم حجـري ــام ؿـٚل ...  ؽالم

 .  2رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 : أخرج اإلمٚم حمّد ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ أن أبٚ بُر ؿٚل هلٚ  -2

أخـقاك وأختـٚك ؾٚؿتسـّقه ظـذ ـتـٚب اهلل ظـز : ؾٕ٘ام هق افٔقم مٚل وارث وإٕام هق 

أبٝ واهلل فق ـٚن ـذا وـذا فسـتف ، إٕام هل أشامء ؾّـ إخرى ؟  ؿٚفٝ يٚ... وجؾ 

  .3ؾقفدت جٚريٜ...ذو بىـ بْٝ خٚرجٜ أراهٚ جٚريٜ : ؿٚل 
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 .هذا ـِف بٚضالع اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ٕبٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ًٚ أهؾ افىٛ اجلديـد  وأبٚ بُر ريض اهلل ظْف وادِؽ ادقـؾ بٚفرحؿ ، وفَد أخز أيو

افُثر مـ هذا افَبٔؾ ؛ ٕهنؿ اخسظقا آٓت تدهلؿ ظذ مـٚ ذم وهذا افزمـ افُثر ذم 

افرحؿ ، ؾُٔػ يهح افَقل بٚشتحٚفٜ إضالع اهلل شبحٕٚف وتًٚػ خقاصف ظذ مـٚ ذم 

 ......!!    رحؿ ادرأة ؟ ؾتٖمؾ ذم ذفؽ 

 :  1ظؾم ما دم افغد

تًِؼ بٚدستَبؾ ؾّـ أراد إـثر ؿد أخز افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ أصٔٚء ـثرة ت

ذم هـذا ادجـٚل ؾًِٔـف بٚدراجًـٜ إػ افنـٍٚء وادقاهـٛ افِدٕٔـٜ وؽرمهـٚ مــ أشـٍٚر 

 . افسرة افىٔبٜ ، وٕذـر بًض إخبٚر ادتًَِٜ بام ذم افٌد 

ؾَـٚل رشـقل اهلل صـذ اهلل : أخرج مسِؿ ظـ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف ؿـٚل  -1

ؿـٚل ؾـام ...... رض هْٓٚ وهْٓـٚ ؾالن ويوع يده ظذ إظِٔف وشِؿ ك هذا مكع 

إير ـٔػ أخز ٕبْٔٚ .   2أحدهؿ ظـ مقضع يد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تمٚ

 . صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظام ذم افٌد ووؿع ـام أخز 

خبٚره صـذ اهلل ظِٔـف إوؾٔف مًجزتٚن مـ أظالم افْبقة إحدامهٚ : ؿٚل اإلمٚم افْقوي 

 .  3ّكع جبٚبرهتؿ ؾِؿ يتًد مكظفوشِؿ ب
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أخرج اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ظـ أيب افىٍٔؾ ظٚمر بـ واثِٜ أن مًٚذًا أخزه أهنـؿ  -2

إُٕـؿ »: ثؿ ؿٚل ( إػ أن ؿٚل ) خرجقا مع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظٚم تبقك 

ْٓٚر ؾّـ شتٖتقن ؽدًا إن صٚء اهلل تًٚػ ظغ تبقك وإُٔؿ فـ تٖتقا هبٚ حتك يوحك اف

ًٚ حتك آيت جٚء   1شؾال يّس مـ مٚئٓٚ صٔئ

 : ؿٚل شٔدٕٚ حسٚن بـ ثٚبٝ ريض اهلل ظْف 

 ق ـتٚب اهلل ذم ـؾ منٓدـــٕبل يرى مٚ ٓ يرى افْٚس حقفف         ويتِ  

 2ؾ٘ن ؿٚل ذم يـقم مَٚفـٜ ؽٚئٛ          ؾتهديَٓٚ ذم ضحقة افٔقم أو ؽد     

 :  3ظؾم افروح

 . ِػ ؾٔٓٚ بغ افًِامء ـام اختٍِقا ذم ظِؿ افسٚظٜ هذه ادسٖفٜ خمت

 :  ؿٚل اإلمٚم ؾخر افديـ افرازي 

أن مســٖفٜ افــروح يًرؾٓــٚ أصــٚؽرة افٍالشــٍٜ وأراذل ادتُِّــغ ؾِــق ؿــٚل  :وثافثفـا 

افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إين ٓ أظرؾٓٚ ٕورث ذفؽ مٚ يقجٛ افتحَر وافتٍْر 

ئٍد حتَر أي إٕسـٚن ــٚن ؾُٔـػ افرشـقل افـذي هـق ؾ٘ن اجلٓؾ بّثؾ هذه ادسٖفٜ 

 . أظِؿ افًِامء وأؾوؾ افٍوالء 

                                                        

 . ط ، دار افٍُر ـ بروت   237ص5فإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ج/ مسْد اإلمٚم أمحد  - 1

فالمــٚم أمحــد بـــ حمّــد افَســىالين ، ادَهــد افثــٚمـ / ادقاهــٛ افِقٕٔــٜ مــع ذح افزرؿــٚين  - 2

 .  230ص/7ج
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ــٚل ذم حَــف  :ورابعفــا  ــف تًــٚػ ؿ مْحَُن ﴿: إٔ ــرَّ ــْرآَن  ،اف ــَم افُْؼ ــرمحن]َظؾَّ  [2،  1:  ﴾اف

ـاَن َؾْضـُل اهللَِّ َظَؾقْـَك َظظِـقًَم ﴿ ـَ ٚل وؿـ[ 113: افـسـاء ] ﴾َوَظؾََّؿَك َما مَلْ َتُؽْن َتْعَؾُم َو

َٓ ﴿ وؿـٚل ذم صـٍٜ افَـرآن.. [ 114: ضـف ] ﴾َوُؿْل َربِّ ِزْديِن ِظْؾـًَم ﴿ َٓ َرْضـٍب َو َو

تَاٍب ُمبِغٍ 
َّٓ دِم ـِ ؾّـ ـٚن هذا حٚفف وصٍتف ـٔػ ئِؼ ..[ 59: إًٕٚم ] ﴾َيابٍِس إِ

 !!!   1بف أن يَقل إٔٚ ٓ أظرف هذه ادسٖفٜ

 : ؿٚل اإلمٚم افٌزايل 

ئر افبدن ؾذفؽ رّس إصؾ وهل افتل إذا ؾسدت ؾسد هلٚ شٚ وأمٚ افروح افتل هل

ؾال يدرك بٚفًَؾ رء مـ وصٍف بؾ بْقر آخر أظذ ( إػ أن ؿٚل )  مـ أرسار اهلل

وأذف مـ افًَؾ يؼف ذفؽ افْقر ذم ظٚمل افْبقة وافقٓيٜ  ، وٕسبتف إػ افًَؾ 

   2ٕسبٜ افًَؾ وافقهؿ واخلٔٚل

 :  افَٚيض افنقـٚين وظِؿ افٌٔٛ

ــد ؽــر ادَِــديـ  ــتْد ظْ ــٜ ( افالمــذهبٔغ ) وهــق ادًتّــد ادس ــبف افَــٚرة اهلْدي ذم ص

  ؾال ييٓر ظذ ؽٔبف أحدًا  : ؿٚل ذم تٍسر ؿقفف تًٚػ . افبٚـستٕٜٚٔ 

                                                        

 ادىبًٜ افبٜٓٔ ، مك - 21/37ّد بـ ظّر افرازي فإلمٚم حم/ افتٍسر افُبر  - 1

 -ط دار ادًرؾـٜ  -115ص4ج -فإلمـٚم حمّـد افٌـزايل حجـٜ اإلشـالم / إحٔٚء ظِقم افديـ  - 2
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ؾ٘ن ؿِٝ إذن ؿد تَرر هبذا افدفٔؾ افَرآين أن اهلل ييٓر مـ ارتٙ مـ رشِف ظـذ مـٚ 

ره اهلل ظذ مٚ صٚء مـ ؽٔبـف أن خيـز بـف بًـض صٚء مـ ؽٔبف ؾٓؾ فِرشقل افذي أطٓ

 أمتف ؟ 

ؿِٝ ًٕؿ وٓ مٕٚع مـ ذفؽ وؿد ثبٝ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وآفف 

ثؿ ذـر أحٚديٞ أخز افْبل ) وشِؿ مـ هذا مٚ ٓ خيٍك ظذ ظٚرف بٚفسْٜ ادىٓرة 

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٔٓٚ بٕٚمقر

ذا ؾال مٕٚع مـ أن خيتص بًض صِحٚء هذه إمٜ وإذا تَرر ه: ثؿ ؿٚل (  افٌٔبٜٔ 

بقء مـ أخبٚر افٌٔٛ افتل أطٓرهٚ اهلل فرشقفف وأطٓرهٚ رشقفف فبًض أمتف 

وأطٓرهٚ هذا افبًض مـ إمٜ دـ بًدهؿ ؾتُقن ـرامٚت افهٚحلغ مـ هذا افَبٔؾ 

 .   1وافُؾ مـ افٍٔض افربٚين بقاشىٜ اجلْٚب افْبقي

  2ةظؼقدة افعؾَمء افديوبـدي

 : ؿال افشقخ خؾقل أمحد آكبقتوي 

َٕقل بٚفِسٚن وًٕتَد بٚجلْٚن أن شٔدٕٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أظِؿ اخلِـؼ 

ــٜ  ــٚم افًِّٔ ــيًٚت مـــ إحُ ــٍٚت وافتؼ ــذات وافه ــٜ بٚف ــٚفًِقم ادتًَِ ــٜ ب ؿٚضب

إػ  افْيريٜ واحلَٚئؼ احلَٜ وإرسار اخلٍٜٔ وؽرهٚ مـ افًِقم مٚ مل يهؾإحُٚم و

رسادؿٚت شٚحتف أحد مـ اخلالئؼ ٓ مِؽ مَرب وٓ ٕبل مرشؾ ، وفَد أظىل ظِؿ 

                                                        

 . دار ادًرؾٜ ـ بروت   - 312/  5 -ؾتح افَدير  دحّد بـ ظع افنقـٚين  - 1
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إوفٔغ وأخريـ وـٚن ؾوؾ اهلل ظِٔف ظئاًم ، وفُـ ٓ يِزم مــ ذفـؽ ظِـؿ ــؾ 

 : ثؿ ؿٚل بًد افسىر .  1ـؾ آن مـ آوإف افزمٚن جزئل مـ إمقر احلٚدثٜ ذم

َرة ظـ افْبل ظِٔف افسالم فًدم افتٍٚتف ٓ ؽر أن ؽٔبقبٜ بًض احلقادث اجلزئٜٔ احل

ًٚ مٚ ذم أظِّٔتف ظِٔف افسالم بًد مٚ ثبٝ إٔف أظِؿ اخلِؼ بٚفًِقم افؼـيٍٜ  يقرث َٕه

 .  2افالئَٜ بّْهبف إظذ

 : ويًِؼ ظذ ـالمف هذا افًالمٜ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري ؿٚئالً 

ؿ اخلِؼ مـ إوفغ وأخـريـ وإٔـف ؾَد اظسف بٖٕف صذ اهلل تًٚػ ظِٔف وشِؿ أظِ

ومٚ مل يًِؿ ( افٌٔبٜٔ ) صذ اهلل تًٚػ ظِٔف وشِؿ ظٚمل بٚحلَٚئؼ احلَٜ وإرسار اخلٍٜٔ 

مـ بًض احلقادث احلَرة ؾٕ٘ام هق فًدم افتٍٚتف صذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ إفٔـف ، وهـذا 

تقؿًٔٚت وتهديَٚت  ممٚ اتٍؼ ظِٔف أـٚبر افًِامء افديقبْديٜ وظِٔف( ادْٓد ) افُتٚب 

ًٚ مْٓؿ صٔخٓؿ حمّقد حسـ وأذف ظـع افتٓـٕٚقي وادٍتـل  ٕـثر مـ ظؼيـ ظٚد

 .  3ـٍٚيٝ اهلل وؽرهؿ

ٕذـر هْٚ آشتدراك افذي ذـره افًالمٜ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف  :آشتدراك 

 افَٚدري ذم ـتٚبف

 :  241ص( مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ) 
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ًٚ شـٔد رشـِف اظِؿ إن اهلل تًٚػ مـْح : ؿٚل  ظِـؿ ادٌٔبـٚت رشـِف ادرضـٔغ خهقصـ

وخٚتؿ إٔبٔٚئف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام تدل ظِٔف أيٚت وإحٚديٞ وأؿقال افسِػ 

 : ،ـام شبؼ وؿد ٍٕك اهلل تًٚػ ظِؿ افٌٔٛ ظـ ؽره تًٚػ شْتِق ظِٔؽ 

ـََمَواِت َواأْلَ ﴿:ؿٚل اهلل تًـٚػ جـؾ صـٖٕف  َٓ َيْعَؾـُم َمـْن دِم افسَّ َّٓ اهللَُّ ُؿـْل  ْرِض افَْغقْـَب إِ

 [65: افـؿل ]﴾

ـهُ ﴿ ؾُّ ـُ ََمَواِت َواأْلَْرِض َوإِفَقِْه ُيْرَجُع اأْلَْمـُر  َوِظـْـَدُه ﴿[ 123: هـود ]  ﴾َوهللَِِّ َؽقُْب افسَّ

َّٓ ُهوَ  َٓ َيْعَؾُؿَفا إِ  [ 59: األكعام ] ﴾َمَػاتُِح افَْغقِْب 

 : وؽر ذفؽ مـ أيٚت افُريّٜ 

 : ئٔؾ ظِٔف افسالم ٞ جزوذم حدي

اَظةِ ﴿ذم مخس مـ افٌٔٛ ٓ يًِّٓـ إٓ اهلل ثؿ ؿرأ »  : فؼَمن ] ﴾إِنَّ اهللََّ ِظـَْدُه ِظْؾُم افسَّ

34 ]»1  

 : وؿٚفٝ أم ادٗمْغ ظٚئنٜ افهديَٜ ريض اهلل تًٚػ ظْٓٚ 

َٓ ُؿـ﴿: ومـ زظؿ إٔف خيز بام تُقن ذم ؽد ؾَد أظيـؿ ظـذ اهلل افٍريـٜ واهلل يَـقل  ْل 

َّٓ اهللَُّ  ََمَواِت َواأْلَْرِض افَْغقَْب إِ وٓ جمٚل دٗمـ أن .  2[65: افـؿل ]﴾َيْعَؾُم َمْن دِم افسَّ

ًٚ مـ آيٚت افٍْل واإلثبٚت وٕحـ بحّد  تًٚػ ٕٗمـ بٚفُؾ وفٔس بْٔٓٚ اهلل يُْر صٔئ

ـاَن ﴿تْٚؿض وٓ مْٚؾٚة ، ؾ٘ن ـالم اهلل تًٚػ بريء مـ افتْٚؿض ؿٚل جؾ جمده  ـَ َوفَْو 

ثًِرا ـَ  . [82: افـساء ] ﴾ِمْن ِظـِْد َؽْرِ اهللَِّ فََوَجُدوا ؾِقِه اْختاَِلًؾا 

                                                        

 .29ص1صحٔح مسِؿ ج - 1

 . 98ص1صحٔح ادسِؿ ج - 2
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 : ؿٚل افًالمٜ افسٔد يقشػ افسٔد هٚصؿ افرؾٚظل ، مـ ظِامء افُقيٝ 

ًٚ ٓ مـرد فـف إٔـفؾٓذا ربْٚ ت ـََمَواِت َواأْلَْرِض ﴿: بٚرك ؿد ٍٕـك ٍٕٔـ َٓ َيْعَؾـُم َمـْن دِم افسَّ

َّٓ اهللَُّ افْغَ  ًٚ ٓ ريٛ ؾٔف ذم آيـٜ أخـرى إٔـف  [65: افـؿل ]﴾قَْب إِ َّٓ َمـِن ﴿واثبٝ إثبٚت إِ

مْٓام ؾَد  صٔئٚٚفُؾ حؼ وافُؾ إيامن ومـ إُٔر ؾ [27: اجلن ] ﴾اْرَتىَض ِمْن َرُشولٍ 

ًٚ ومل يثبٝ بقجف ؾَد ـٍر بآيـٚت اإلثبـٚت ، ومــ أثبـٝ  ـٍر بٚفَرآن ؾّـ ٍٕك مىَِ

ًٚ ومل يْػ بقجف ؾَد ـٍر بٚٔيٚت افْٚؾٔٚت وادٗمـ يٗمـ بٚفُؾ وٓ تتٍرق بـف  مىَِ

   1افسبؾ

 : ؿٚل افًالمٜ ابـ حجر ادُل  

 : ومٚ ذـرٕٚه ذم أيٜ سح بف افْقوي ذم ؾتٚويف ؾَٚل 

مًْٚهٚ ٓ يًِؿ ذفؽ اشتَالًٓ وظِؿ إحٚضٜ بُؾ ادًِقمٚت إٓ اهلل وأمـٚ ادًجـزات 

 .2ؿ وافُرامٚت ؾب٘ظالم اهلل هل

 ًٚ ِمـُْفْم َمْن َؿَصْصـَا َظَؾقَْك َوِمــُْفْم َمـْن مَلْ ﴿ :وٓ يْٚذم ذم ذفؽ ؿقفف تًٚػ : وؿٚل أيو

خبـٚر ظّــ ؿـّص ظِٔـف أو إٔـف ؿـص ظِٔـف إٕن هذا [ 78: ؽٚؾر ] ﴾َكْؼُصْص َظَؾقَْك 

 .  3افُؾ بًد ٕزول تِؽ أيٜ

 : وؿٚل افًالمٜ صٓٚب افديـ اخلٍٚجل 

                                                        

افُقيــٝ  31 - 30أدفــٜ أهــؾ افســْٜ واجلامظــٜ ، افســٔد يقشــػ افســٔد هٚصــؿ افرؾــٚظل ص - 1

 .م 1984

 .  268امحد بـ حجر ادُل ص/ افٍتٚوى احلديثٜٔ - 2

 . 153ادهدر افسٚبؼ ص - 3
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ـْـُت َأْظَؾـُم ﴿: يٚت افدافٜ ظذ إٔف ٓ يًِؿ افٌٔٛ إٓ اهلل وؿقفف وهذا ٓ يْٚذم أ ـُ فَْو 

ْرِ  ْشتَْؽثَْرُت ِمَن اخْلَ َٓ ؾ٘ن ادٍْك ظِّف مـ ؽر واشىٜ ،  [188: األظراف ] ﴾افَْغقَْب 

َّٓ  ،َؾاَل ُيظِْفُر َظَذ َؽقْبِِه َأَحًدا﴿ :وأمٚ اضالظف ظِٔف ب٘ظالم اهلل فف ؾٖمر متحَؼ بَقفف   إِ

 [27،  26: اجلـ ]﴾َمِن اْرَتىَض ِمْن َرُشولٍ 

 : ؿٚل ابـ ظىٚء اهلل ذم فىٚئػ ادْـ 

اضالع افًبد ظذ ؽٔٛ مـ ؽٔقب اهلل بْقره مْف ، بدفٔؾ اتَقا ؾراشٜ ادٗمـ ؾٕ٘ف يْير 

ـْٝ بكه افذي يبك بـف ، ؾّــ ــٚن : بْقر اهلل تًٚػ ٓ يستٌرب وهق مًْك ؿقفف 

 .  1ذ ؽٔبف ؽر مستًبداحلؼ بكه ؾٚضالظف ظ

 : ؿٚل اإلمٚم افًالمٜ حمّقد بـ إرسائٔؾ افنٓر بٚبـ ؿٚيض شاموٕٜ 

يُّـ افتقؾٔؼ بـٖن ادٍْـل هـق افًِـؿ بٚٓشـتَالل ٓ افًِـؿ بـٚإلظالم أو ادٍْـل هـق 

َعُل ؾِقَفا َمْن ُيْػِسُد ؾِقَفا﴿: ادجزوم ٓ اديْقن ويٗيده ؿقفف تًٚػ  [ 30: افبَرة ] ﴾َأََتْ

ًٚ مـْٓؿ أو بـ٘ظالم احلـؼ ؾْٔبٌـل أن يٍُـر فـق أدظـك ٕ ٕف ؽٔٛ أخز بـف ادالئُـٜ طْـ

ذ ٓ مْٚؾٚة بْٔف وبغ إمستَالً فقٓ أخز بٚإلظالم ذم ٕقمف أو يَيتف بْقع مـ افُنػ 

 . 2أيٜ دٚ مر مـ افتقؾٔؼ ـام مّر 

شـىٜ ؾَد اتوح أن ادٍْل هـق افًِـؿ افـذايت وآشـتَاليل افـذي يُـقن مــ ؽـر وا

 .وإظالم ، وادثبٝ هق افًِؿ بقاشىٜ إظالمف تًٚػ وؾٔوف ٓ ؽر 

 : ؿٚل افًالمٜ إفقد 

                                                        

 .بروت  –دار افٍُر . ط  - 3/150ٕسٔؿ افريٚض أمحد صٓٚب افديـ اخلٍٚجل  - 1

 .2/220جٚمع افٍهقل ، افًالمٜ حمّقد بـ إرسائٔؾ  - 2
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وإٔف جيقز أن يىِع اهلل تًٚػ بًض أصـٍٔٚئف ظـذ إحـدى هـذه اخلّـس ويرزؿـف ظـز 

وجؾ افًِؿ بـذفؽ ذم اجلِّـٜ وظِّٓـٚ اخلـٚص بـف جـّؾ وظـال ، مـٚ ــٚن ظـذ وجـف 

هِٔف ظذ افقجف إتؿ وذم ذح ادْٚوي افُبر اإلحٚضٜ وافنّقل ٕحقال مْٓٚ وتٍ

مخـس ٓ يًِّٓــ إٓ اهلل ظـذ وجـف »فِجٚمع افهٌر ذم افُالم ظذ حديٞ بريدة ،

ًٚ ؾال يْٚؾٔف اضالع اهلل تًٚػ بًض خقاصف ظذ بًض  ًٚ وجزئٔ آحٚضٜ وافنّقل ـِٔ

ٜ فـذفؽ ادٌٔبٚت ، حتك مـ هذه اخلّـس ٕهنـٚ جزئٔـٚت مًـدودة ، وإُٕـٚر ادًتزفـ

ويًِؿ ممٚ ذـرٕٚ وجف اجلّع بغ إخبٚر افدافٜ ظذ اشتئثٚر اهلل تًـٚػ  شا هـ . مُٚبرة 

بًِؿ ذفؽ وبغ مٚ يدل ظذ خالؾف ـبًض اخبٚراتف ظِٔف افهالة وافسالم بٚدٌٔبٚت 

 . افتل هل مـ هذا افَبٔؾ 

 .  1يًِؿ ذفؽ مـ راجع ٕحق افنٍٚء وادقاهٛ افِدٕٜٔ

 :  2م اهلل تعاػ وظؾم اخلؾقٓ مساواة بغ ظؾ

ؿد ظِّٝ ممٚ شبؼ مـ شًٜ ظِؿ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أظىٚه اهلل جّؾ جمده ظِؿ 

إوفٔغ وأخريـ حتـك أخـز ذم جمِـس ظــ بـدء اخلِـؼ إػ أن دخـؾ أهـؾ اجلْـٜ 

مْٚزهلؿ وأهؾ افْٚر مْٚزهلؿ ، ومع ذفؽ ٓ يسٚوي ظِّـف صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ بـؾ 

 . خلِؼ ظِؿ اهلل تًٚػ بؾ ٓ إمُٚن هلذه ادسٚواة ظِؿ مجٔع ا

 : ؿٚل اإلمٚم أمحد رضٚ افَٚدري افَْدهٚري ثؿ افزيِقي 

                                                        

-244و  مــ ظَٚئـد أهـؾ افسـْٜ ص 21/100روح ادًٚين فًِالمٜ افسـٔد حمّـقد إفـقد  - 1

 . ط   245

 245افسْٜ ص  ـ مـ ظَٚئد أهؾ 2
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طٓر وهبر ممٚ تَرر أن صبٜٓ مسٚواة ظِؿ ادخِقؿغ ضرأ أمجًغ بًِؿ ربْٚ إفف افًٚدغ 

 مٚ ـٕٚٝ ختىر ببٚل ادسِّغ أمٚ ترى افًّٔٚن؟

 . ظِؿ اهلل ذايت وظِؿ اخلِؼ ظىٚئل  (1

 . ظِؿ اهلل واجٛ فذاتف وظِؿ اخلِؼ ممُـ فف  (2

ظِؿ اهلل أزيل رسمدي ؿديؿ حََٔل وظِؿ اخلِـؼ حـٚدث ، ٕن اخلِـؼ ـِـف  (3

 . حٚدث ، وافهٍٜ ٓ تتَدم ادقصقف 

 ظِؿ اهلل ؽر خمِقق ، وظِؿ اخلِؼ خمِقق  (4

 ظِؿ اهلل ؽر مَدور ، وظِؿ اخلِؼ مَدور مَٓقر  (5

 ظِؿ اهلل واجٛ افبَٚء ، وظِؿ اخلِؼ جٚئز افٍْٚء  (6

 .  1ظِؿ اهلل ممتْع افتٌر ، وظِؿ اخلِؼ ممُـ افتبدل (7

وٓ يتقهؿ ادسٚواة إٓ مـ جٓؾ شًٜ ظِؿ اهلل جؾَّ صـٖٕف ، واحلـؼ أن ٓ ٕسـبٜ فًِـؿ 

 ًٚ ،  مجٔع اخلِؼ إػ ظِؿ افبٚري تًٚػ ـْسبٜ افَىرة إػ افبحر وإن جٚز افَقل هبٚ تَريب

إذ افَىرة وافبحر متْٚهٔٚن وافْسبٜ بْٔٓام ٕسبٜ ادتْـٚهل إػ ادتْـٚهل ، بخـالف ظِـؿ 

اخلِؼ واخلـٚفؼ ، ؾـ٘ن إول مـْٓام متْـٚه ، وافثـٚين ؽـر متْـٚه ، ؾٚفْسـبٜ بٔـْٓام ٕسـبٜ 

 .  2ادتْٚهل إػ ؽر ادتْٚهل

 : ؿٚل افًالمٜ اخلٍٚجل َٕالً ظـ افًالمٜ افىٔبل 

                                                        

 .ادُتبٜ ـراتق  - 212افدوفٜ ادُٜٔ فإلمٚم أمحد رضٚ افزيِقي ص - 1

 . 246مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص - 2
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( أي ادالئُٜ )  ٓ هنٚيٜ هلٚ وؽٔٛ افسّقات وإرض ومٚ يبدوٕف إن مًِقمٚتف تًٚػ

 .  1ومٚ يُتّقٕف ؿىرة مْف

 : 2ؾذفُٜ افُالم 

أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ؿٚئِقن بٖن اهلل تًٚػ أؾٚض ظذ ٕبٔف وحبٔبف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ًٚ  ، ؾِـام تـؿ ٕـزول افَـرآن أحـٚط ظِّـف صـذ اهلل ظ ِٔـف ظِؿ مٚ ـٚن ومٚ يُقن تدرجي

وشِؿ بجّٔع مٚ ـٚن ومٚ يُقن مـ بدء اخلِؼ إػ أن دخؾ أهؾ اجلْٜ مْٚزهلؿ وأهؾ 

ًٚ مـ أيٚت وإحٚديٞ وأؿقال إئّٜ ، وظذ ادُْر  افْٚر مْٚزهلؿ ـام ؿد ظِؿ شٚبَ

ًٚ مل يًِّف افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ بًـد ٕـزول افَـرآن  أن يثبٝ بدفٔؾ ؿىًل صٔئ

 . بٖرسه 

مٚم أهؾ افسـْٜ ؾوـِٜٔ افنـٔخ أمحـد رضـٚ افَـٚدري افَْـدهٚري ثـؿ هذا هق مًتَد إ

افزيِقي وـثر مـ افٍَٓٚء وادحدثغ وادٍّسيـ مـ أهؾ افسْٜ واجلامظـٜ واتٍَـٝ 

 . 3ظِٔف ـِامت افهقؾٜٔ افهٚؾٜٔ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ

 إن اهلل تًـٚػ أظىـك: ؿٚل افنٔخ اإلمٚم أمحد رضٚ افَـٚدري إؾٌـٚين ثـؿ افزيِـقي 

ًٚ ؽٔبٜٔ ـثرة ٓ حتل مـ أول يقم إػ أخر  حبٔبف إظيؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ظِقم

يقم ، واختِػ ظِامئْٚ ذم أهنٚ حمٔىٜ بجّٔـع افُٚئْـٚت ــام هـق مٍـٚد ظّـقم أيـٚت 

وإحٚديٞ ، أو ؾٔٓٚ ختهٔص ، ؾذهٛ أهؾ افيـٚهر إػ افتخهـٔص ، ؾّـْٓؿ مــ 

                                                        

 .بروت  –دار افهٔٚد  - 2/129 -فًِالمٜ أمحد صٓٚب اخلٍٚجل / ظٕٜٔٚ افَٚيض  - 1

 247ـ مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص   2

 . 248-247مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ ص - 3



 

 

 87 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

بٚت اخلّس ، وـثـر مـْٓؿ خهـص خهص ادتنٚهبٚت ، ومْٓؿ مـ خهص ادٌٔ

وأتبٚظٓؿ ؾذهٛ جؿ ؽٍر مْٓؿ إػ أن ( أي افهقؾٜٔ ) افسٚظٜ ، وأمٚ ظِامء افبٚضـ 

 . أيٚت وإحٚديٞ حمّقفٜ ظذ ظّقمٓٚ 

أظْل ظِؿ اخلِؼ مـ افبدء إػ يقم افَٔٚمٜ مع أن ــالً مــ ) وظِؿ مٚ ـٚن ومٚ يُقن 

 . ؾ أؿؾ مـ افًِقم اإلهلٜٔ افٌر ادتْٚهٜٔ بًد ؿِٔؾ ب( دخقل افٌٚيٜ وخروجٓٚ حمتّؾ 

وهذه ادسٖفٜ اخلالؾٜٔ افدائرة بغ ظِامئْٚ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ٓ فـقم ؾٔٓـٚ ظـذ أحـد 

وهل ـٚدسٚئؾ اخلالؾٜٔ بـغ إصـٚظرة وادٚتريديـٜ ، ًٕـؿ ادختـٚر ظْـدٕٚ هـق افَـقل 

 . م إخر افذي ذهٛ إفٔف ظٚمٜ افًرؾٚء وـثر مـ افًِامء إظال

ٜ هبذه ادسٖفٜ ذم رشٚئِْٚ ترى بًض أيٚت وإحٚديٞ وأؿقال إئّٜ ادتًَِ

 .  1وؽرهٚ شافِٗفٗ ادُْقن ذم ظِؿ افبنر مٚ ـٚن ومٚ يُقن»و( إٔبٚء ادهىٍك )مثؾ

                                                        

 . ط ، حٚمد ايْدـّبْل 26-7فص آظتَٚد ، فإلمٚم أحد رضٚ افزيِقي صخٚ - 1
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 1مـشل آختالف

 : إٕام وؿع  آختالف ذم هذه ادسٖفٜ ٕمثٚل هذه افُِامت 

  :ؿال افشقخ إشَمظقل افدهؾوي  (1

ًٚ أو مَتدى ـٚن يًِؿ أمـرًا مــ افٌٔـٛ وــٚن ٓ يـتُِؿ بـف : مـ ؿٚل  أن ٕبْٔٚ أو إمٚم

ًٚ مع افؼيًٜ ؾٓق ـذاب بؾ ٓ يًِؿ افٌٔٛ إٓ اهلل  .  2أدب

 .ومل يِتٍٝ إػ أيٚت وإحٚديٞ افتل ذـرٕٚ بًوٓٚ ؾٔام شبؼ 

 : ؿال خؾقل أمحد األكبقتوي  (2

ؽ ادقت بـٚفْص وأي فثٚبتٜ فِنٔىٚن ومٚ(  أي افًِؿ ادحٔط بٕٚرض) هذه افسًٜ 

ٕص ؿىًل دال ظذ شًٜ ظِؿ ؾخر افًٚمل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  حتك يثبٝ بـف ذــٚ 

 . 3وخيٚفػ بف مجٔع افْهقص

إن ظِـؿ »: ؾَد أؾٚد أن افنٔىٚن أزيد ظِاًم مـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حٔٞ ؿـٚل 

ؿ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ افنٔىٚن حمٔط بٕٚرض وذفؽ ثٚبٝ بٚفْهقص ، وظِ

فٔس ــذفؽ بـؾ إثبـٚت اإلحٚضـٜ افًِّٔـٜ فـف صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ ذك وخمـٚفػ 

هذا  مـ ظجٚئٛ افـدهر إذ فـق أثبتْـٚ اإلحٚضـٜ افًِّٔـٜ فِْبـل : ، وؿقفف  شفِْهقص
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صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يِزم افؼك ظْده وفق أثبٝ هق إلبِٔس ؾٚفؼك ؽـر ٓزم بـؾ 

 .   1ػ اهلل ادنتُكهق ثٚبٝ بٚفْص ؾ٘

 : ؿال حمؿد أرشف ظع افتفاكوي دم رشافته  (3

إن صّح احلُؿ ظذ ذات افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بًِؿ ادٌٔبٚت ـام يَـقل بـف زيـد 

ؾٚدسئقل ظْف إٔف مٚذا أراد هبذا ؟ أبًض افٌٔـقب أو ـِٓـٚ ؟ ؾـ٘ن أراد افـبًض ؾـٖي 

ٌٔٛ حٚصـؾ فزيـد وظّـرو بـؾ خهقصٜٔ حلرضة افرشٚفٜ ؟ ؾ٘ن مثؾ هذا افًِؿ بٚف

 .   2فُؾ صبل وجمْقن بؾ جلّٔع احلٔقإٚت

هذه إؿٚويؾ وأمثٚهلٚ تسببٝ فالؾساق ذم صبف افَٚرة اهلْديٜ افبٚـستٕٜٚٔ وؿٚم ظِـامء 

أهؾ افسْٜ واجلامظٜ بردهٚ ؿوٚء ٕمر واجٛ ظِٔٓؿ مـ حَقق افْبل صذ اهلل ظِٔف 

دهٚري ثؿ افزيِـقي ، ؾٕ٘ـف صـْػ ظـدة وشِؿ مْٓؿ اإلمٚم أمحد رضٚ افَٚدري افَْ

ًٚ ظذ ظيّٜ صٖن اهلل تًٚػ ورؾًٜ صٖن رشقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ  ـتٛ حٍٚط

ًٚ وهلذا يبٌوقٕف ، ويٍسون ظِٔف أمقرًا مْٓٚ بريء   3ورد ظذ ادْتَهغ ردًا بٌِٔ

وجيدر بٚفَٚرئ افُريؿ ادْهػ بًد مالحيـٜ افْهـقص مــ أيـٚت وإحٚديـٞ 

ل إئّٜ مـ أهؾ افسْٜ وافديقبْديٜ وؽر ادَِـديـ أن يَيضـ أن اإلمـٚم أمحـد وأؿقا

رضٚ خٚن افزيِقي فٔس بّتٍرد ذم مسٖفٜ ظِـؿ افٌٔـٛ بـؾ هـق متّسـؽ بٚفُتـٚب 

 . وافسْٜ ، وإئّٜ إظالم مـ افهقؾٜٔ وافٍَٓٚء وادحدثغ وادٍّسيـ 
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ؾَد اؾسى  شافزيِقيٜ »تٚبف ذم ـ شإحسٚن اهلل طٓر»ومـ ادظك تٍرده وابتداظف مثؾ 

 .  1وجٚوز حدود اإلٕهٚف

 افزيؾوية

 «وافرّد ظذ افبدظة واخلراؾات»

 (( :افالمذهبقة ))  «2مجاظة أهل احلديث»

طٓرت هذه افىٚئٍٜ ذم اهلْد ذم افَرن افثٚفٞ ظؼ تقػ زظٚمتٓٚ ذم اهلْد افنٔخ حمّد 

ظٚوهنام افنـٔخ حسـغ ٕذير حسغ افدهِقي وافسٔد صديؼ حسـ خٚن افَْقجل و

افبقؾٚيل وافنٔخ حمّد بنر افسٓسـقاين وافنـٔخ حسـغ افبتـٚفقي وؽـرهؿ افـذيـ 

ؿٚمقا بْؼ ظَٚئدهؿ اخلٚصٜ ذم صبف افَٚرة اهلْديـٜ وـٕٚـٝ مجٚظـٜ أهـؾ احلـديٞ ذم 

اشــتْبٚط ادًــٚين وافٍتــٚوى ظــذ ضــريَتٓؿ اخلٚصــٜ يٍَــقن مــع طــقاهر افْهــقص 

ظْٓــٚ وفـذفؽ رؾوـقا أراء افٍَٓٔـٜ وافٍتــٚوى ويىَِـقن ٍٕٕسـٓؿ حريـٜ إخـذ 

افًِّٜٔ افتل ـٕٚٝ ٕتٔجٜ ٓجتٓـٚد أئّـٜ ادـذاهٛ إربًـٜ ، واظتّـدوا ظـذ طـٚهر 

افَرآن وافسْٜ افتل رويٝ مـ افىريؼ ادَبـقل ظْـدهؿ ، وبًبـٚرة أخـرى ذهبـقا إػ 

حرمٜ افتَِٔـد ووجـقب اإلتبـٚع بكـيح افُتـٚب وافسـْٜ وإبىـٚل حجٔـٜ افَٔـٚس 

مجٚع ، ٓ بؾ شِؽ بًوٓؿ مثؾ افنٔخ ظبد احلؼ بـ ؾوؾ اهلل افْبٚرد وافنٔخ واإل

ظبد اهلل افهديَل وؽرمهٚ شِؽ اإلؾراط وبٚفٌقا ذم حرمٜ افتَِٔد واهتّقا ادَِديـ 
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بٚٓبتـداع واظتـزوهؿ أهــؾ إهـقاء ، ووؿًـقا ذم أظــراض إئّـٜ وٓشـٔام اإلمــٚم 

وإٔزفقهؿ إػ مرتبٜ ٓ تِٔؼ هبـؿ وطْـقا ؾـٔٓؿ إظيؿ أبق حٍْٜٔ افًْامن وأصحٚبف ، 

ًٚ شٔئٜ  : ، وأهنؿ ضًْقا ظذ مَِدي ادذاهٛ إربًٜ ـِٓٚ ؾَٚفقا  1طْقٕ

 .أ ـ إن مَِدي ادذاهٛ إربًٜ فٔسقا مـ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ 

 .ب ـ إن ؾرؿٜ ادَِديـ مـ افٍرق افوٚفٜ وؽر افْٚجٜٔ 

 .تِٓؿ جـ ـ إن مَِدي ادذاهٛ إربًٜ جيٛ ؿ

 .د ـ إن ؾرؿٜ إحْٚف مـ ادرجًٜٔ افوٚفٜ ادبتدظٜ 

ومـ ظجٔٛ أمر هٗٓء أهنؿ جًِقا تَِٔد ادذاهٛ إربًٜ حرامًٚ واشتُرهقا 

وؽرمهٚ وؿد جٚوز بًوٓؿ حّد آظتدال ذم  شافنٚؾًل»و ،شاحلٍْل »إضالق فٍظ 

س ، ومل يًدومهٚ مـ افُْر ظذ مَِدي إئّٜ إربًٜ وإُٔروا حجٜٔ اإلمجٚع وافَٔٚ

 .  2إدفٜ افٍرظٜٔ

أهنؿ حهقرا افسْٜ ظذ وجد ذم افًهـقر افثالثـٜ وجًِـقا مـٚ حـدث بًـدهٚ بدظـٜ 

وضالفٜ ، ومل يْيروا إػ دخقفف ذم أصقفف افؼع بؾ مْٓؿ مـ حكهٚ ؾٔام وجد ذم 

افزمٚن افْبقي وجّقز ـقن حمدث افهحٚبٜ بدظٜ وضالفٜ ، وجًِقا ٕـداء إمـقات 

                                                        

ادىبـع ادجتبـٚئل : ط  34، صــ33فإلمٚم ظبـد احلـل افُِْـقي مَدمـٜ صــ/ افتًِٔؼ ادّجد  - 1

 .هـ  1397فُْق 

أ ـ صـٍٚء افًـل ظـام :  وإيـر   7ؽٔٞ افٌامم ظذ إمـٚم افُـالم فهـديؼ حســ خـٚن ص: إير  - 2

 .هـ  1297ادىبًٜ افٍٚروؿٜٔ دهع : ط  - 5أبق افٍتح ظبد افْهر ص/ أورده ظبد احلل 

 . 7ـ صب ـ إؿٚمٜ احلجٜ ظذ صٚحٛ جقاب تٚمٜ فٍِّتل مٓدي حس
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ًٚ وجًؾ ؿقل افْٚس وآش يـٚ رشـقل »تّداد هبؿ وٓشٔام مـ ادقاضٔع افبًٔدة ذـ

ًٚ هلل»و، شاهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وٕحق ذفؽ ـٍرًا ، شيٚ صٔخ ظبد افَٚدراجلٔالين صٔئ

وزظّقا أن افدظٚء ظْد ؿبقر إوفٔٚء وافهٚحلغ خمٚفٍٜ فِسْٜ ادىٓرة وأن اشتخدام 

ٔخ ظبد افَـٚدر اجلـٔالين ٓ خيِـق ظــ افُراهٔـٜ أو فسٔدٕٚ افن شؽقث افثَِغ»ـِّٜ 

افبدظٜ وافؼك ، وأهنؿ ذهبقا إػ إمُٚن افُذب مـ اهلل تًٚػ مع ظدم افهدور مْف ، 

 وذفؽ بحجٜ أن هذا دخؾ 

 . 1حتٝ ؿدرتف

وأهنؿ اجسأوا ظذ مَٚم إٕبٔٚء وإوفٔٚء افهٚحلغ ـام ؿٚل افنـٔخ حمّـد إشـامظٔؾ 

 :د افدهِقي ذم هذا افهد

وفًِٔؿ بٖن ـؾ خمِقق شقاء ـٚن ـبرًا أو صٌرًا أذل مـ احلذاء بغ يدي ظيّٜ اهلل 

  2ا هـ. 

وأهنؿ حددوا مرتبٜ إٕبٔٚء وإوفٔٚء افهٚحلغ ؿٚئِغ إهنؿ إخقإْٚ افُبٚر ذم اهلل  

 . وٕحـ إخقاهنؿ افهٌٚر ـام ؿٚل افنٔخ إشامظٔؾ افدهِقي ذم هذا افنٖن 
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قان ، ؾّـ ـٚن ـبرًا ؾُِٔـ تًئّف ــٕٚخ افُبـر ، ومـٚفُٓؿ إن افْٚس ـِٓؿ إخ»

هق اهلل وفف افُزيٚء ؾًِؿ مـ هذا أن إوفٔٚء وإٕبٔٚء وإئّـٜ وأبْـٚئٓؿ وافنـٔقخ 

وافنــٓداء وادَــربغ إػ اهلل ـِٓــؿ إٔــٚس وظبــٚد ظــٚجزون وإخقإْــٚ واهلل شــبحٕٚف 

 أ هـ .  1شوتًٚػ أظزهؿ ؾٓؿ إخقإْٚ افُبٚر

اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن يًتز مقؿٍٓؿ هذا بًٔـدًا ظــ افٍٓـؿ افهـٚئٛ وظـٚمالً  وـٚن

ًٚ دٚ ؿٚمقا بف إٍٔسٓؿ ذم جمـٚل  ًٚ فتّزيؼ صّؾ ادسِّغ وتٍُٔؽ ظراهؿ ، ومْٚؿو ؿقي

افًّؾ ؾ٘هنؿ ـٕٚقا موىريـ بٚفرؽؿ مـ إُٕٚرهؿ افتَِٔد إػ تَِٔد إمـٚم مــ إئّـٜ 

 إؿؾ مل يُـ هلؿ شبٔؾ إػ افـتخِص مــ رؿـٜ إربًٜ ذم افَوٚيٚ وإحُٚم ، وظذ

إتبٚع وتَِٔد ظٚمل مـ ظِامئٓؿ ادقثقق هبـؿ ، ؾـ٘ن ــؾ مسـِؿ ٓ يَـدر ظـذ اشـتْبٚط 

واشتخراج ادسٚئؾ وإحُٚم مـ افُتٚب وافسْٜ مٍْـردًا إٓ مــ ادختهـغ ، وؿـد 

ًٚ مـ أبرز ظِامء احلٍْٔـٜ وأصـدائٓؿ ظـذ ا فالمذهبٔـٜ ـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن أيو

ًٚ ـثـرة افتـل تٗيـد  اخلٚرجغ ظـ ادذاهٛ إربًٜ ، وؿد صْػ رشٚئؾ ظديدة وـتبـ

افديـ احلؼ وتدحض إؾُٚر افزائٌٜ ، وترد ظذ مٚ طٓر مـ خمٚفٍـٜ إئّـٜ وإتبـٚع 

افٍوؾ ادقهبل إذ صـح احلـديٞ »اهلقى بٚشؿ افدظقة إػ افُتٚب وافسْٜ ـام ـتٛ 

ًٚ ؿقل اإلم شؾٓق مذهبل ًٚ صٚرح ٚم إظيؿ أيب حٍْٜٔ رمحف اهلل تًٚػ وؿد صْػ مداؾً

حٚجز افبحـريـ افـقاؿل ظــ »ظـ مذاهٛ اإلمٚم أيب حٍْٜٔ ذم افرد  ظذ افالمذهبغ

وؿـد  شٔٛ افهٔٛ ظذ أرض ضٔـٛأض»وؿد صْػ ذم أمهٜٔ افتَِٔد  شمجع افهالتغ
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ٍتقى فِحٍْٜٔ ـتٛ رشٚفتف أجذ إظالم بٖن افٍتقى ظذ ؿقل اإلمٚم ذم أن أشٚس اف

 ....... . ؿقل اإلمٚم إظيؿ رمحف اهلل تًٚػ 

 : وُٕتٍل بًد هذا بذـر أشامء افُتٛ فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ذم افرد ظذ افالمذهبٜٔ 

 ( . هـ  1305شْٜ ) حٔٚة ادقات ذم بٔٚن شامع إمقات  (1

 ( . هـ  1321شْٜ ) إتٔٚن إرواح إػ ديٚرهؿ بًد افرواح  (2

 ( . هـ  1311شْٜ ) ذ افدظٚء بًد صالة اجلْٚئز بذل اجلقائز ظ (3

 ( . هـ  1315شْٜ ) افْٓل احلٚجز ظـ تُرار صالة اجلْٚئز  (4

 ( . هـ 1301شْٜ ) مْر افًغ ذم تَبٔؾ اإلهبٚمغ  (5

 ( . هـ 1307شْٜ ) احلجٜ افٍٚئحٜ فىٔٛ افًْٔغ وافٍٚحتٜ  (6

 «1حرـة افديوبـدية»

ْٚت مـ افَرن افثٚفٞ ظؼ اهلجري ظـذ يـد طٓرت هذه افىٚئٍٜ ذم اهلْد ذم اخلّسٔ

افنٔخ حمّد إشامظٔؾ افدهِقي ، ٕنـٖت هـذه احلرــٜ وترظرظـٝ ذم ادًٓـد افـذي 

افذي أشـس ذم بدايـٜ إمـر حتـٝ صـجرة  شدار افًِقم ديقبْد»ظرف ؾٔام بًد بٚشؿ 

م وـٚن حمّقد حسـ أول ضٚفٛ هبـذا 1866هـ ادقاؾؼ 1283رمٚن ذم مسجد شْٜ 

ئ وافنٔخ حمّد ؿٚشؿ ٕٕٚقتقي أول مؼف ظِٔف حتك واؾتف ادْٔـٜ شـْٜ ادًٓد افْٚص

ؾتقػ افنـٔخ رصـٔد أمحـد افُُْـقهل مّٓـٜ اإلذاف / م 1880هـ ادقاؾؼ 1297

                                                        

 . 105اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ص - 1
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م ، وؿد أخذ ــؾ واحـد مـْٓام افىريَـٜ مــ ؾوـِٜٔ 1905إػ  1880ظِٔف مـ ظٚم 

 . 1افنٔخ إمداد اهلل ادٓٚجر ادُل

م ودرس ظذ يد 1880ٕٚقي ـىٚفٛ هبذا ادًٓد شْٜ افتحؼ افنٔخ أذف ظع افتٓ

افنٔخ حمّقد حسـ وافنٔخ ظبد افًع وافنٔخ حمّد يًَقب وافنـٔخ خِٔـؾ أمحـد 

 .   2إبْٔتقي

جـالء »و شتَقيـٜ اإليـامن»إهنؿ متسُقا بام ؿـٚل افنـٔخ إشـامظٔؾ افـدهِقي ذم ـتٚبـف 

 ومع مرور افزمٚن أفٍقا وأخذوا يْؼون إؾُٚر افقاردة ذم هذيـ افُتٚبغ شافًْٔغ

ًٚ جديدة تسٕٚد وتٗيد أؾُٚر افنٔخ إشامظٔؾ افدهِقي   . ـتب

فِنٔخ أذف  شحٍظ اإليامن»فِنٔخ حمّد ؿٚشؿ افْٕٚقتقي ، و شحتذير افْٚس»مْٓٚ 

ــٜ»ظــذ افتٓــٕٚقي و ــقي و شافزاهــغ افَٚضً ــؾ أمحــد إٕبٔت ــٔخ خِٔ ــاط »فِن افك

                                                        

إػ مُٜ ادبٚرـٜ ،  افنٔخ افًٚرف افُبر إجؾ إمداد اهلل بـ حمّد أمغ افًّري ادٓٚجر: هق - 1

ـٚن مـ إوفٔٚء افسٚفُغ افًٚرؾغ وفد يقم آثْغ فثامن بَغ مـ صٍر شْٜ ثالث وثالثغ 

ومٚئتغ بًد إفػ بْٕٚقتٜ ؿريٜ مـ أظامل شٓٚربْقر ؿرأ افًِقم آبتدائٜٔ ذم افبِد ثؿ شٚؾر إػ 

ٜ وؾتح اهلل شبحٕٚف ظِٔف دهع وٓزم افنٔخ ٕهر افديـ افنٚؾًل ادجٚهد وأخذ ظْف افىريَ

أبقاب ادًرؾٜ وجًِف مـ افًِامء افراشخغ ذم افًِؿ ؾٕٚتؼت إٔقاره ذم أؾٚق وجدد افىريَٜ 

تقذم . اجلنتٜٔ افهٚبريٜ وإتّك إفٔٓٚ ودخؾ ذم شُِٓٚ ـبٚر افًِامء وافٍوؾ ، فف مهٍْٚت فىٍٜٔ 

ٜ وأفػ بُّٜ ادُرمٜ ؾدؾـ يقم إربًٚء ثٚين ظؼ مجٚدى إخرى شْٜ شبع ظؼة وثالثامئ

ٕزهٜ اخلقاضر : وإير   - 105اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ص) بٚدًالة 

 . 72ص8ج

 . 49حمدث بريِقي فِدـتقر مسًقد أمحد ص - 2
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ـ ، و شٓد ادَؾاجل»سٔد أمحد افزيِقي ، وفـ شادستَٔؿ  شيؽ روزه»فِنٔخ حمّقد حس

 . فِنٔخ إشامظٔؾ افدهِقي وؽرهٚ مـ ـتٛ افَقم 

ًٚ أن يدب بؾ ينتد آختالف بغ أهؾ افسْٜ وافقهٚبٜٔ بْقظٔٓٚ ويتسـع  وـٚن ضبًٔٔ

ًٚ بًد يقم وإهنؿ برزوا ومتٔزوا ببًض مقاؿٍٓؿ اخلٚصٜ افتل ٕبْٔٓٚ ؾٔام يع   : يقم

ادذاهٛ افٍَٜٓٔ مثؾ إخقاهنؿ مـ مجٚظٜ أهؾ احلديٞ ، وفُْٓؿ إهنؿ مل يرؾوقا  -1

متسُقا بٚدذهٛ احلٍْل ، وؿد اتبًقهؿ ذم أمر تٍُر ادسِّغ ادقحديـ وتؼيُٓؿ 

وتبًٔدهؿ متّسُغ بٍُرة افتقحٔد اخلٚفص افتل ؿدمٓٚ ابـ تّٜٔٔ وحمّـد بــ ظبـد 

   1افقهٚب

ـ اهلل تًٚػ مع ظدم افهـدور مْـف وؿد ذهبقا إػ إثبٚت إمُٚن صدور افُذب م -2

 .  2وذفؽ بحجٜ أن هذا إمر داخؾ حتٝ ؿدرتف

وإهنؿ ؿد اجسأوا ظذ مَٚم إٕبٔٚء وإوفٔٚء افهٚحلغ مـ وراء شتٚر تقحٔدهؿ  -3

ًٚ بـام ؾـٔٓؿ إٕبٔـٚء وإوفٔـٚء وافنـٓداء إخـقة هلـؿ ،  وإهنؿ اظتـزوا ادسـِّغ مجًٔـ

 . 1ئؿ أـثر ممٚ ًٕيؿ إخقإْٚ افُبٚرؾزظّقا أهنؿ ٓ يستحَقن افتً

                                                        

 . ط مىبع ظِّل ٓهقر 42إلشامظٔؾ افدهِقي ص( أردو ) إير تَقيٜ اإليامن  - 1

. ط  6فِنــٔخ خِٔــؾ أمحــد إٓبٔتــقي ص/ الم إٕــقار افســٚضًٜ افزاهــغ افَٚضًــٜ ظــذ طــ  - 2

ط  - 44وص41دحّقد حسـ افديقبْدي ص/وإير اجلٓد ادَؾ ذم تْـزيف ادًز وادذل. ديقبْد 

ط  17فِنـٔخ إشـامظٔؾ افــدهِقي ص( أبـق افٔقمٔـٜ ) و إيـر يــؽ روزه ( ادىبـع افـباليل حمٚؾيـٜ 

 .ؾٚروؿل ـبْخٕٜٚ مِتٚن 
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أصٚر افدـتقر حمّد مسًقد أمحد إػ بًض اخلالؾـٚت افتـل ـٕٚـٝ بـغ اإلمـٚم أمحـد 

ــؾ »إن ظِامء ديقبْـد ــٕٚقا ومـٚ زافـقا ييْـقن أن »: رضٚ خٚن وبغ هٗٓء ؾَٔقل 

ًٚ »: أمٚ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ؾُٚن يَقل ، شحمدث بدظٜ وضالفٜ  إن ـؾ مٚ ـٚن حمدث

فٔس بوالفٜ وفُْف ـٚن يـرى أن ــؾ حمـدث يْـٚؿض ويًـٚرض حُـاًم مــ أحُـٚم 

 .  شافؼيًٜ اإلشالمٜٔ افٌراء بدظٜ وضالفٜ

وـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن يرى أن اشتخدام أي ـِامت مبّٜٓ تٗدي إػ إهٕٚـٜ اهلل 

 . تًٚػ وإهٕٜٚ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إشٚءة أدب وفق مل يْق ادتُِؿ آهٕٜٚ 

ـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن حيٛ أن تذـر وتْؼ ؾوٚئؾ افْبل  صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ 

وخهٚئهف ومْٚؿبف وؾؼ مٚ ورد مْٓٚ ذم افَرآن واحلديٞ افؼيػ ، بـؾ ــٚن يٗــد 

افًْٚيـٜ بــذـرهٚ فتــتجذ مْــزفتف ظِٔــف افهــالة وافســالم وتيٓـر مُٕٚتــف بــغ اخلِــؼ 

ادسـِّغ ويتحـذروا ظــ إشـٚءة إدب وترشخ وتتٖصؾ ظيّتف ومٓٚبتف ذم ؿِقب 

بْٔام ـٚن ظِامء ديقبْد يتقمهقن أن تًيـٔؿ افرشـقل وإجالفـف صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ  

يٗدي بٚدسِّغ إػ افٍُر وافؼك بْٔام اإلمٚم مل يتٍؼ مًٓؿ ، ـام ــٚن اإلمـٚم جيـقز 

  .ويستحسـ آحتٍٚل بٚدقفد افْبقي وظِامء ديقبْد ـٕٚقا خيٚفٍقٕف

اظتٚد بف افْٚس ذم حٍالت ذـرى ادقفد حٔٞ أهنـؿ ــٕٚقا ـ ومـٚزافقا ـ يهـِقن وممٚ 

ويسِّقن ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ذم هنٚيـٜ آحتٍـٚل ؿـٚئّغ ؾٚإلمـٚم أمحـد 

                                                                                                                                        

 55وإيــر افزاهــغ افَٚضًــٜ ص  8وإيــر حٍــظ اإليــامن ص 38وص10يــامن صتَقيــٜ آ - 1

 . ط ادُتبٜ افسٍِٜٔ ٓهقر   -  76فـ شٔد أمحد افزيِقي ص/ وإير افكاط ادستَٔؿ 
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ًٚ ، فُـ ظِامء ديقبْد اظتزوه بدظـٜ  رضٚ خٚن ـٚن يرى هذا افَٔٚم جٚئزًا ومستحسْ

 ًٚ  .  وحرام

ٚن يبٔح ظَد حمٚؾؾ ادقافد ٕوفٔـٚء اهلل تًـٚػ بؼـط أن ٓ وـٚن اإلمٚم أمحد رضٚ خ

 .  1يُقن ؾٔٓٚ أمر خيٚفػ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ وؿد حرمٓٚ ظِامء ديقبْد ؿٚضبٜ

وـٚن اإلمٚم يبٔح ؿراءة افٍٚحتٜ دقتك ادسِّغ وإهداء افثقاب إػ أرواحٓـؿ بؼـط 

ظِامء ديقبْد اظتزوهٚ بدظٜ أن ختِق إمقر ادّْقظٜ ذم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ، وفُـ 

ًٚ مثؾ ادًتزفٜ ذم افًك افَديؿ وافقهٚبٜٔ ذم ظكـٕٚ ؾَـٚم اإلمـٚم أمحـد رضـٚ  وحرام

خٚن بتقضٔح هذه ادًٚين افتل مل تدرـٓٚ ظَـقل افقهٚبٔـٜ بْقظٔٓـٚ ؾُتـٛ ذم إثبـٚت 

 : هذه إمقر افرشٚئؾ أتٜٔ أشامؤهٚ 

  (هـ 1320)ادًتّد ادستْد بْٚء ٕجٚة إبد  (1

 ( هـ 1324)متٓٔد اإليامن بآيٚت افَرآن  (2

 ( . هـ 1323)افدوفٜ ادُٜٔ بٚدٚدة افٌٔبٜٔ  (3

 (.هـ 1299)إؿٚمٜ افَٔٚمٜ ظذ ضٚظـ افَٔٚم فْبل هتٚمٜ  (4

 .شبحٚن افسبقح ظـ ظٔٛ ـذب مَبقح    (5

 ( .هـ 1303)إٔقار إٓتبٚه ذم حؾ ٕداء يٚ رشقل اهلل  (6

 ( . هـ1311)برـٚت اإلمداد ٕهؾ آشتّداد  (7

 ( .هـ 1297)شِىْٜ ادهىٍك ذم مُِقت ـؾ افقرى  (8

                                                        

 .  51فِدـتقر حمّد مسًقد أمحد ص/ حمدث بريِقي  - 1
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 ( .هـ 1311)إمـ وافًذ فْٚظتل ادهىٍك بداؾع افبالء  (9

 ( .هـ 1323)حسٚم احلرمغ ظذ مْحر افٍُر وادغ  (10

 ( .هـ 1309)مزة تِبٔس ادظٚئل تَديس  (11

 .اهلٔبٜ اجلبٚريٜ ظذ جٓٚفٜ آخبٚريٜ  (12

 .دامٚن بٚغ شبحٚن افسبقح  (13

 ( هـ 1327)ُِداز برجٚن مُذبٚن يب ٕٔٚز بُٔٚن جٕٚ (14

 ( . هـ 1329)افَّع ادبغ ٕمٚل ادُذبغ  (15

ًٚ واجبـٜ ٕحـق افٍَـف اإلشـالمل بهـٍٜ  ؾَد ظٚش اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن حٔٚتف مٗديـ

ظٚمٜ ، وادذهٛ احلٍْل بهٍٜ خٚصٜ حٔٞ إٔف ؿٙ أربًٚ ومخسـغ شـْٜ ذم افـدؾٚع 

صّد بغ يـدي حرــٜ افقهٚبٔـٜ بْقظٔٓـٚ ، ظـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ وادذهٛ احلٍْل و

وؿٚم هبـذه ادّٓـٜ ذم إيـٚم افتـل ـٕٚـٝ إمـٜ ؿـد أصـٔبٝ ؾٔٓـٚ افتـدهقر افسـٔٚد 

  .وادذهبل

افذي أمل بٚدسِّغ بسبٛ آشتًامر افزيىٚين ؾٖثرى ومٚ زال يثري افٍَف اإلشالمل 

ٜ وافٍـتـ افْٚصـئٜ بـغ بٍتٚويف وخيرج افُقادر افًِّٜٔ دقاجٜٓ ادٗامرات آشتًامري

 . صٍقف ادسِّغ 

ؾَٚم بتْبٔف ادسِّغ إػ ظقاؿٛ احلرـٚت افْٚصئٜ بٚشـؿ افـديـ وفًـٛ دورًا مٓـاًم ذم 

هنوٜ إمٜ اإلشالمٜٔ  وبٞ افقظل اإلشالمل ؾٔٓٚ ، وحمق إمٜٔ افدئْٜ ظـ ضريؼ 

  ًٚ  . ؾتٚويف ومقاظيف وتالمٔذه وخٍِٚئف أيو
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 1احلرـة افؼادياكقة

مـرزا ؽـالم أمحـد »ضٚئٍٜ تتّذهٛ بٚدذهٛ افَٚديـٚين وهـق مـذهٛ يْتّـل إػ هل 

فِّـٔالد ، وؿـد مـرت دظقتـف  1908فِٓجرة ادقاؾـؼ  1326افذي مٚت  شافَٚديٚين

 . فِّٔالد بٖٕف يقحك إفٔف بنُؾ اإلهلٚم  1869اجلديدة بّراحؾ ظدة ؾٖدظك ذم شْٜ 

فِّٔالد إٔف  1884، وأظِـ ذم شْٜ فِّٔالد إٔف مٖمقر مـ اهلل  1882وادظك ذم شْٜ 

فِّٔالد أن ادسٔح ظِٔف افسـالم ؿـد مـٚت ،  1890جمدد ادِٜ احلٍْٜٔ  وأظِـ ذم شْٜ 

فِّٔالد إٔف مسٔح مقظقد ، ثؿ أظِـ إٔف مٓدي مقظقد ، وـٚن  1891وأظِـ ذم شْٜ 

 ؿد ادظك افْبقة واشتًّؾ هذه افُِّٜ ذم مٗفٍٚتف وفُْف( فِّٔالد 1884) ؿبؾ ذفؽ 

 1904فِّـٔالد إٔـف ٕبـل ، ثـؿ ادظـك ذم شـْٜ  1901ـٚن يٗول ؾٔٓٚ ، وادظـك شـْٜ 

 .  2فِّٔالد إٔف مثٔؾ ـرصْٚ

وإذا ٕيرٕٚ إػ دظقة مرزا ؽالم أمحد ؿٚديٚين افْير افدؿٔؼ ٕهؾ إػ ؽٚيتٓٚ وأهداؾٓٚ 

 : وظْٚسهٚ افسـٔبٜٔ ؾّـ مبٚدئٓٚ 

ًٚ إٔف أراد بدظقتف اجلديدة إبَٚء بٚب اف :أوًٓ  ًٚ إػ يقم افَٔٚمٜ ، ؾجـقز ٕبٔـ ْبقة مٍتقح

بًد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ــام سح بـذفؽ ذم ذائـط افـدخقل ذم مجٚظـٜ 

 .   3افَٚديٕٜٚٔ
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وـٚن مـ مبٚدئ هذه افدظقة ؿقفف بّقت ظٔسـك ظِٔـف افسـالم وإُٕـٚر رؾًـف  :ثاكقاً 

 : ببدٕف إػ افسامء ؾذـر ذم ـتٚبف 

  ش 1مـ افسامء ـام يدظل افٔٓقد وافْهٚرىإن ادسٔح ٓ يْـزل »

إٔـف أظِــ حرمـٜ اجلٓـٚد بٚفسـٔػ فتـٖمغ افـدظقة اإلشـالمٜٔ وصـٕٜٔٚ افـديـ  :ثافثاً 

اإلشالمل احلْٔػ ، وزظؿ إٔف ؿد اشتٍْذت أؽراض اجلٓٚد افقاجٛ وإتٓٝ افٍتْٜ 

  2ذم افديـ بيٓقره ذم افبالد اهلْديٜ افبٚـستٕٜٚٔ

فٜ افزيىٕٜٚٔ واخلوقع هلٚ جزء اإليامن واإلشالم افذي جٚء ـٕٚٝ ضٚظٜ افدو :رابعاً 

بف ادرزا ؽالم افَٚديٚين ؾُٕٚٝ ضٚظٜ احلُقمٜ افزيىٕٜٚٔ ـ ذم ٕيرهؿ هـل ضٚظـٜ اهلل 

 .  3واخلروج ظِٔٓٚ خروج ظذ اهلل ورشقفف

ــدق  ــؿ به ــر هل ــٜ ذم أول إم ــٜ افزيىٕٚٔ ــدخؾ احلُقم ــٚ أن ت ــح مجٚظتْ ــٚل ْٕه وؿ

   4ويىًٔقهنٚوإخالص وإيامن 

ويَقل إٔٚ أمتْك اخلر فِحُقمٜ افزيىٕٜٚٔ مـ صّٔؿ ؿِبل إٔٚ رجؾ مـ حمبل إمــ 

ــٚد اهلل ذم  ــٜ ومنــٚرـٜ ظب وافســالم ، أصــقيل وصــًٚري افىٚظــٜ فِحُقمــٜ افزيىٕٚٔ

 .  5افرضاء جدير بٚإلصٚرة إػ تِؽ إصقل تدخؾ ذم ذائط افبًٜٔ فِّريديـ
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 1هذه افطائػة موؿف اإلمام أمحد رضا خان من

ٕسـبتف إػ  شافٌالمٔـٜ»ٕحـ ٕسـّٔٓؿ : يَقل اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ظـ هذه افىٚئٍٜ 

ؽالم أمحد افَٚديٚين دجٚل حـدث ذم هـذا افـزمـ ؾـٚدظك أوًٓ ممٚثِـٜ ادسـٔح ، وؿـد 

صدق واهلل ؾٕ٘ف مثٔؾ ادسٔح افدجٚل افُذاب ، ثـؿ ترؿـك بـف احلـٚل ؾـٚدظك افـقحل 

ــــــــف ــــــــف ؿقف ــــــــدق واهلل ؾٔ ــــــــد ص ــــــــٔٚضغ  وؿ ــــــــٖن افن ــــــــٚػ ذم ص  :تً

 ُيوِحي َبْعُضُفْم إَِػ َبْعٍض ُزْخُرَف افَْؼْوِل ُؽُروًرا   [ 112:شقرة إًٕٚم ] ٜإمٚ ٕسب

اإلحيٚء إػ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ وجًِف ـتٚبف افزاهغ افٌالمٔـٜ ــالم اهلل ظـز وجـؾ ، 

ًٚ ممٚ أوحك إفٔف إبِٔس فًـٚدغ ، ثـؿ سح إٔـف أخـذ مْـف وٕسـٛ إػ إفـف ا 2ؾذفؽ أيو

بٚدظٚء افْبقة وافرشٚفٜ وؿٚل هق اهلل افذي أرشِف ذم افَٚديٚن ، وزظؿ أن ممٚ إٔزل اهلل 

  3شٕٚ إٔزفْٚه بٚفَٚديٚن وبٚحلؼ ٕزلإ»تًٚػ ظِٔف 

ا ﴿: وزظؿ إٔف هق أمحد افذي بؼ بف ابـ افبتقل وهق ادراد مـ ؿقفف تًٚػ ظْف  ً َوُمبَؼِّ

ُد بَِرُشوٍل َيلْيِت ِمْن   .4[ 6: شقرة افهػ ]  [6: افهػ ] ﴾َبْعِدي اْشُؿُه َأمْحَ

َدى ﴿ :وزظؿ أن اهلل تًٚػ ؿٚل فف إٕؽ مهداق هذه أيٜ  ُهَو افَِّذي َأْرَشَل َرُشوفَُه بِاهْلُ

ؾِّهِ  ـُ يِن  قُظِْفَرُه َظَذ افدِّ
قِّ فِ  [ .  9: شقرة افهػ ] [ 33: افتقبٜ ] ﴾َوِديِن احْلَ
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فِئّٔـٜ ظـذ ـثـر مــ إٕبٔـٚء وادرشـِغ صـِقات اهلل تًـٚػ ثؿ أخذ يٍوؾ ٍٕسـف ا

وتسِٔامتف ظِٔٓؿ أمجًغ وخص مـ بٔـْٓؿ ـِّـٜ اهلل وروح اهلل ورشـقل اهلل ظٔسـك 

 .  ش 1اس س هبس ؽالم أمحد. ابـ مريؿ ـل ذـر جقرو »: ظِٔف افهالة وافسالم ؾَٚل 

  –وافًٔٚذ بٚهلل  –ؾ مْف أي اترـقا ذـر ابـ مريؿ ؾ٘ن ؽالم أمحد  أؾو : 2افتعريب

مرة شئؾ بٖٕؽ تـدظل ممٚثِـٜ ظٔسـك رشـقل اهلل ظِٔـف افهـالة وافسـالم ؾـٖيـ تِـؽ 

أيٚت افبٚهرة افتل أتك هبٚ ظٔسـك ظِٔـف افهـالة وافسـالم ـ ـ٘حٔـٚء ادـقتك وإبـراء 

إـّف وإبرص وخِؼ هٔئٜ افىر مـ افىغ ؾٍْٔخ ؾٔف ؾُٔقن ضرًا ب٘ذن اهلل تًٚػ ، 

( ٕقع مـ افنًقذة بٚفٌِـٜ إُِٓٔزيـٜ ) بٖن ظٔسك إٕام ـٚن يًٍِٓٚ بّّسيزم ؾٖجٚب 

وإذًا ؿـد تًـقد إٕبـٚء ظــ .  3وفقٓ أين أـره أمثٚل ذفؽ ٕتٔٝ هبٚ: ثؿ أضٚف ؿٚئالً 

افٌٔقب أتٜٔ ـثرًا وييٓر ؾٔف ـذبف ـثرًا يداوي داءه هذا ؿٚئالً بٖن طٓقر افُـذب 

 .   4ْبقة ، ؾَد طٓر ذفؽ ذم أخبٚر أربًامئٜ مـ افْبٔغذم أخبٚر افٌٔٛ ٓ يْٚذم اف

وأـثر مـ ـذبٝ أخبٚره ظٔسك ، وجًؾ يهًد مهٚظد افنَٚوة حتك ظّد مـ ذفؽ 

 5واؿًٜ احلديبٜٔ
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ؾًِـ اهلل مـ آذى رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وفًـ مـ آذى أحـدًا مــ إٕبٔـٚء 

جيًِقا إيٚه ادسٔح ادقظقد ابـ مريؿ  ظِٔٓؿ افسالم وإذ ؿد أراد ؿٓر ادسِّغ ظذ أن

افبتقل ، ومل يرض بذفؽ ادسـِّقن وأخـذوا يتِـقن بـغ يديـف ؾوـٚئؾ ظٔسـك ظِٔـف 

افهالة وافسالم ؾَٚم بٚفرد ظِٔٓؿ ، وضٍؼ يدظك أن فف ظِٔف افهالة مثٚفٛ ومًٚيٛ 

ٔدة أم ادـٗمْغ افسـ) حتك تًدى إػ إم افهديَٜ افبتقل ادهـىٍٚة ادىٓـرة ادـزأة 

بنٓٚدة اهلل تًٚػ ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ ، وسح أن مىـٚظـ افٔٓـقد ( مريؿ 

ظذ ظٔسك وأمف ٓ جقاب ظْٓٚ ظْدٕٚ وٓ ٕستىٔع ردهٚ أصالً ، وجًؾ يِّز افبتقل 

ادىٓرة مـ تَِٚء ٍٕسف ذم ظدة مقاضع مـ رشـٚئِف اخلبٔثـٜ بـام يسـتثَؾ ادسـِؿ َِٕـف 

ظذ ٕبقة ظٔسك وأردف يَقل بؾ ظدة دٓئؾ ؿٚئّـٜ  وحُٚيتف ، ثؿ سح إٔف ٓ دفٔؾ

 ظذ إبىٚل ٕبقتف ، ثؿ تهدت فف ؾرق مـ ادسِّغ أن يٍْروا ظْف ـٚؾٜ 

وإٕام َٕقل بْبقتف ٕن افَرآن افًئؿ أظده مـ إٕبٔٚء ، ثؿ ظٚد ؾَٚل ٓ يُّـ : ؾَٚل 

بـام ؿٚمـٝ ثبقت ٕبقتف وذم هذا ـام ترى تُذيٛ فَِرآن افًئؿ أيوًٚ ً ، حٔٞ حُـؿ 

إدفٜ ظذ بىالٕف إػ ؽر ذفؽ مـ ـٍريٚتف ادًِقٕٜ أظٚذ اهلل ادسِّغ مـ ذه وذ 

 .  1افدجٚجِٜ أمجًغ

ًٚ ظذ ظَٚئده وأفػ افرشٚئؾ هلدم هذه افًَٚئد  وؿد رّد اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ردًا بٌِٔ

 :افبٚضِٜ ومـ تهٍٕٚٔف ذم هذا افهدد 

 .بٚـستٚن  -ٓهقر  -مُتبٜ ٕبقيٜ . ط  – جزى اهلل ظدوه ب٘بٚئف ختؿ افْبقة (1

 ( . هـ  1326)ادبغ ذم ختؿ افْبٔغ  (2
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 . ؿٓر افديٚن ظذ ادرتد بَٚديٚن  (3

 .افسقء وافًَٚب ظذ ادسٔح افُذاب  (4

 ( هـ 1324)حسٚم احلرمغ ظذ مْحر افٍُر وادغ  (5

 ( . هـ 1340)اجلراز افديٚين ظذ ادرتد افَٚديٚين  (6

 : رضٚ خٚن ظـ هذه افىٚئٍٜ ثؿ يَقل افنٔخ أمحد 

ًٚ مـ ضوريٚت  بًد أن حتَؼ أن صٚحٛ افبدظٜ وفق ـٚن يدظل اإلشالم ويُْر صٔئ

ًٚ اإلشالم وحُؿ افهالة خٍِـف وظِٔـف وادْٚـحـٜ  افديـ ـٚؾر بٚفَٔغ وفق ـٚن مدظٔ

وافذبٔحٜ وادجٚفسٜ وادُٚدٜ وشٚئر ادًٚمالت ـحُؿ ادرتديـ ، ـام ٕـص ذم ـتـٛ 

ٍٜٔ ـٚهلدايٜ وافٌرر ومِتَك افبحر وافدر ادختٚر وجمّـع إهنـٚر وذح مذهٛ احلْ

افْٓٚيٜ فِزجْدي وافٍتٚوى افيٓريٜ وافىريَٜ ادحّديٜ واحلديَٜ افْديٜ وافٍتٚوى 

ًٚ وؾتٚوى يَقل  ًٚ وذوح  : اهلْديٜ وؽرهٚ متقٕ

تْـٜ وفًْد إػ بًض مـ يقجد ذم ظكـٕٚ وأمهـٚرٕٚ مــ هـٗٓء إصـَٔٚء ، ؾـ٘ن افٍ

دامهٜ وافيِّٜ مساـّٜ وافزمٚن ـام أخزٕٚ افهٚدق ادهدوق صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ 

ًٚ ويهبح ـٚؾرًا    1يهبح افرجؾ مٗمْٚ ويّز ـٚؾرًا ويّز مٗمْ

وافًٔٚذ بٚهلل تًٚػ ؾٔجٛ افتْبف ظذ ـٍر افُٚؾريـ ادتسسيـ بٚشؿ اإلشالم وٓ حقل 

  2وٓ ؿقة إٓ بٚهلل

حسٚن إهلل اهتؿ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن بٖن ظَٚئده ـٚفًَٚئد وافًجٛ افًجٚب أن إ
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افَٚديٕٜٚٔ ٕٕف درس ظْد مرزا ؽالم ؿٚدر بٔؽ أخ فِّرزا ؽالم أمحد ادتْبل 

 . افَٚديٚين ـام ؿٚل إحسٚن إهلل طٓر ذم هذا افنٖن 

واجلدير بٚفذـر بٖن اددرس افذي ــٚن يدرشـف مـرزا ؽـالم ؿـٚدر بٔـؽ أخ فِّـرزا 

 .  1محد ادتْبل افَٚديٚينؽالم أ

هؾ هذا فٔس مـ ـذب سيح واؾساء : ويَقل افًالمٜ ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري 

 ؿبٔح  

وبًد ؿراءة ظَٚئد اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ظـ !! أٓ يتَل اهلل تًٚػ ؿٚئؾ هذا افَقل 

افَٚديٕٜٚٔ يستىٔع ـؾ مْهػ أن يَقل بٖن هذا افَقل مبْل ظذ افتًهٛ وافُذب 

 .   2يح ، ومبْل هذه ادخٚفىٜ آصساك آشّل ؾَطافك

   3م 1883أخق افَٚديٚين إٕام ـٚن مدير افؼضٜ ذم دُٕٕٔٚر ومٚت شْٜ 

ًٚ تقذم شْٜ  ًٚ وضبٔب   4م1917وأشتٚذ اإلمٚم أمحد رضٚ ، مرزا ؽالم ؿٚدر بٔؽ ـٚن ظٚد

 . وبغ وؾٚهتام أربع وثالثقن شْٜ 

ًٚ مسِقًٓ ضد افٍرق افبٚضِٜ ، أفػ وافنٔخ  أمحد رضٚ خٚن رمحف اهلل  تًٚػ ـٚن شٍٔ

ظدة رشـٚئؾ ذم افـرد ظـذ افَٚديٕٚٔـٜ ، ــام تَـدم ذـرهـٚ وابْـف افًالمـٜ حٚمـد رضـٚ 

                                                        

 . 20-19إهلل طٓر ص"إحسٚن / افزيِقيٜ  - 1

ط مرـزي جمِس رضـٚ  42ر دقٕٓٚ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري صمـ افيِامت إػ افْق - 2

 . م 1985ٓهقر 

 .ط مِتٚن 14وص11أبق افَٚشؿ رؾٔؼ دٓوري ص/ رئٔس ؿٚديٚن  - 3

 م1988مَٚفٜ مرزا ظبد افقحٔد بٔؽ ظدد يقٕٔق / شْل دٕٔٚ ، جمِٜ صٓريٜ  - 4
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ًٚ ذم بٔٚن حٔٚة ادسٔح ظِٔف افسالم بٚشـؿ  افهـٚرم افربـٚين ظـذ »افزيِقي صْػ ـتٚب

 . ا هـ  1 شإرساف افَٚديٚين

 ـتٚبف حمٚشبٜ ؿٚديٕٜٚٔ ؾتقى اإلمٚم أمحد رضٚ ذم رد وَٕؾ إشتٚذ خٚفد صبر أمحد ذم

ًٚ ؾٔٓٚ  ًٚ ومدح  : افَٚديٕٜٚٔ وؿٚل تَريي

هذه افٍتقى ٕتٔجٜ مّٜٓ فتبحره افًِّل وبهرتف افٍَٜٓٔ ،أثبٝ ؾٔٓٚ ـٍر افَٚديـٚين 

ذم ضقء أؿقافف بٚفدٓئؾ افَقيٜ ، وهذه افٍتقى خزإـٜ افًِـؿ وافتحَٔـؼ تسـتحؼ أن 

 : وفِحََٜٔ َٕقل    2ّقن أي ؾخريٍتخر هبٚ ادسِ

هذا إشتٚذ افدـتقر فٔس مـ حمبل افنٔخ أمحد رضٚ وفُـ اإلٕهٚف واحلؼ محاله 

 . 3ظذ مثؾ هذا افدؾٚع

 «4حرـة افطبقعقغ افدهريغ»

وهل ضٚئٍٜ ذم صبف افَٚرة اهلْديٜ يًتّدون  1هذه احلرـٜ  5أشس شر شٔد أمحد خٚن

ويُْـرون ويٗوفـقن ـثـرًا مــ طـقاهر افَـرآن ( َؾ أي افً)أي اظتامد ظذ افىبًٜٔ 

                                                        

 .  43ف افَٚدري صد ظبد احلُٔؿ ذدقٕٓٚ حمّ/ مـ افيِامت إػ افْقر  - 1

 460فألشتٚذ خٚفد صبر أمحد ص/ تٚريخ حمٚشبٜ افَٚديٕٜٚٔ  - 2

 . 113اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ص - 3

 . 114اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ص - 4

وافًَِٔـٜ ظـذ  هـ بدهع وؿـرأ افًِـقم افَِْٔـ1232ٜأمحد بـ ادتَل افدهِقي وفد ذم ظٚم : هق  - 5

هـ وؿػ إػ جٕٚـٛ إٓجِٔـز ودـٚ 1273ظِامء ظكه  ودٚ ثٚر افنًٛ ذم اهلْد ضد إٓجِٔز شْٜ 
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واحلديٞ بسبٛ أهنـٚ متًٚفٔـٜ ظــ ظَـقهلؿ ، وــٚن رئٔسـٓؿ شـر شـٔد أمحـد خـٚن 

يُْر وجقد اجلـ وادالئُٜ واجلْٜ وافْٚر ، وؾقق هذا يٗوهلٚ  شظُِٔره »مٗشس ـِٜٔ 

 .بتٖويالت ؽر مرضٜٔ 

 :  2ّد افبٓل إزهري يَقلوؿد أفَك افوقء ظذ أؾُٚر هذه افىٚئٍٜ افدـتقر حم

دٚ اشتَرت أؿدام إٓجِٔز ذم اهلْد وأفَقا بف ظهٚهؿ وحمٔٝ أثٚر افسِىْٜ افتّٔقريٜ 

ًٚ مــ ادسـِّغ ، ــؾ واحـد  ، ٕيروا إػ افبالد ٕيرة ثٕٜٚٔ ؾقجدوا ؾٔٓٚ مخسغ مِٔقٕ

مــْٓؿ جمــروج افٍــٗاد بــزوال مُِٓــؿ افًيــٔؿ ، وهــؿ يتهــِقن بّاليــغ ـثــرة مـــ 

ًٚ ، وأحسقا أن ادسِّغ مٚ دامقا ظذ ديْٓؿ ومٚ ادسِ ًٚ وصامًٓ وجْقب ًٚ وؽرب ّغ ذؿ

 ًٚ دام افَرآن يتذ بْٔٓؿ ؾّحٚل أن خيِهقا ذم اخلوقع فسِىٜ أجْبل ظْٓؿ خهقصـ

إن ـــٚن ذفــؽ إجْبــل خىــػ ادِــؽ مــْٓؿ بٚخلديًــٜ أو ادُــر حتــٝ شــتٚر ادحبــٜ 

ــقه ــِٜٔ فت ــؾ وش ــقا يٍتنــقن بُ ــقا وافهــداؿٜ ، ؾىٍَ ــٚد اإلشــالمل ومحِ غ آظتَ

افَسٔسغ وافرؤشٚء افروحٕٚغ ظذ ـتٚبٜ افُتٛ وٕؼوا افرشـٚئؾ حمنـقة بـٚفىًـ 

برأة اهلل ممٚ ؿقفقا  -بٚفديٕٜٚ اإلشالمٜٔ ، مًٍّٜ بٚفنتٚئؿ وافسبٚب فهٚحٛ افؼيًٜ 

                                                                                                                                        

ًٚ ؿدره مٚئتـٚ روبٔـٜ  ًٚ صٓري ًٚ  "أمخدت ثقرة افنًٛ ظغ فف إٓجِٔز راتب ضِٔـٜ حٔٚتـف وفقفـده أيوـ

  (( .756إير ظِامء افًرب ص)) "هـ 1315وفف بًض ادٗفٍٚت ، مٚت ذم ظٚم 

 6/98مقفقي أذف ظع افنٕٓٚقي ج/ اإلؾٚضٚت افٔقمٜٔ  - 1

 35-34-33فِدـتقر حمّد افبٓل ص/ افٍُر اإلشالمل احلديٞ وصِتف بٚٓشتًامر افٌريب  - 2

 ( . م1991مُتبٜ وهبٜ 
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ؾٖتقا مـ هذا افًّؾ افنْٔع مٚ تٍْر مْف افىبٚع ويّجف افًَؾ وافذوق وٓ يُّـ   -

مًف فذي ؽرة أن ئَؿ ظذ أرض تْتؼ ؾٔٓٚ تِؽ افُتـٛ ، وأن يسـُـ حتـٝ شـامء 

تؼق صّسٓٚ ظذ مرتُبل ذفؽ اإلؾؽ افًئؿ ، ومل يُـ ؿهدهؿ بذفؽ إٓ تقهغ 

ظَٚئد ادسِّغ ومحِٓؿ ظذ افتديـ بّذهٛ إٓجِٔـز هـذا مــ جٓـٜ ، ومــ جٓـٜ 

نــديد افقضــٖة ظِــٔٓؿ ، أخــرى أخــذوا ذم توــٔٔؼ شــبؾ ادًٔنــٜ ظــذ ادســِّغ وت

واإلضار هبؿ مـ ـؾ وجف ، ؾرضبقا ظذ أيدهيؿ ذم إظامل افًٚمٜ وشـِبقا أوؿـٚف 

رجــٚء أن  شإٕــدومٚن»ادسـٚجد وادــدارس ، وٍٕــقا ظِامءهــؿ وظيامءهـؿ إػ جزيــرة 

تٍٔدهؿ هذه افقشِٜٔ ـ إن مل تٍدهؿ إوػ ذم رد ادسِّغ ـ ظـ ديْٓؿ ب٘شـَٚضٓؿ ذم 

 -اجلٓـؾ  –افٍَـر ...... َٚئدهؿ ـ هذا ٕٚهٔـؽ ظــ افثـٚفقث ادـدمر أؽقار اجلٓؾ بً

ادرض حتك يزهِقا ظام ؾرضف اهلل ظِٔٓؿ ؾِام خٚب أمؾ أوفئؽ احلُـٚم اجلـٚئريـ ذم 

افقشِٜٔ إول وضٚل ظِٔٓؿ إمد ذم آشتٍٚدة مـ افثٕٜٚٔ ٕزظـقا إػ تـدبر أخـر ذم 

ٕهنـؿ ٓ خيـٚؾقن إٓ ادسـِّغ  ؽزافٜ افديـ اإلشـالمل مــ أرض اهلْـد أو إضـًٚؾف

 .أصحٚب ذفؽ ادِؽ ادْٓقب واحلؼ ادسِقب 

ــٚن حيـقم حـقل ( هق شر شٔد أمحد خـٚن ) ؾٚتٍؼ أن رجالً اشّف أحد خٚن هبٚدر 

اإلٕجِٔز فْٔٚل ؾٚئدة فدهيؿ ؾًرض ٍٕسف ظِٔٓؿ ؾخىٚ بًـض اخلىـقات خلِـع ديْـف 

يثبــٝ ؾٔــف أن افتــقراة  1فُتــٚبوافتــديـ بٚدــذهٛ اإلٕجِٔــزي وبــدأ إمــر بُتٚبــٜ ا

إين ٕكاين وأن هـذا افًّـؾ احلَـر ٓ يـٗتك : واإلٕجٔؾ فـ يرضقا ظْف حتك يَقل 

                                                        

مًٚمل افثَٚؾٜ : م  وؾّس ؾٔف اإلٕجٔؾ إير  1863اشؿ افُتٚب افتبٔٚن افُالم أخرج ذم شْٜ  - 1

 .ط مٗشسٜ افرشٚفٜ بروت  107فِدـتقر ظبد افُريؿ ظثامن صـ/ اإلشالمٜٔ 
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ًٚ وؿد أتك بّثؾ ـتٚبف أفقف مـ افَسٚوشـٜ وادىٚرٕـٜ ومـٚ  ظِٔف أجر جزيؾ خهقص

ًٚ مًـدودة ؾّــ ذم ؿِـقهبؿ  أمُْٓؿ أن حّيقفقا أحدًا مـ ادسِّغ ظـ افديـ أصخٚصـ

ًٚ مرض ؾزادهؿ  ًٚ ؾتُّْٚ.... اهلل مرض ًٚ خٚفٔ ًٚ آخـر ذم خدمـٜ  1صٚدف ؿِب ؾٖخذ ضريَ

 .حُٚمف اإلٕجِٔز بتٍريؼ ـِّٜ ادسِّغ وتبديد صِّٓؿ 

ؾيٓر بّيٓر افىبًٔٔغ افدهريغ وٕٚدى بٖن ٓ وجقد إٓ فِىبًٜٔ افًّٔٚء ، وفٔس 

ء ـٕٚقا ضبًٔٔغ وأن مجٔع إٕبٔٚ "إن هذا إٓ افوالل ادبغ "هلذا افُقن إفف حُٔؿ 

ٓ يًتَدون بٚإلفف افذي جٚءت بف افؼائع ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ ، وفَٛ ٍٕسف 

بٚفىبًٔل ، وأخذ يٌري أبْٚء إؽْٔٚء مـ صٔىٚن افىٚئنغ ؾامل إفٔف أصخٚص مْٓؿ 

ختِهٚ مـ ؿٔقد افؼع افؼيػ ،وشًٔٚ خِػ افنٓقات افبّٜٓٔٔ ؾراق حلُٚم 

وشِٜٔ إلؾسٚد ؿِقب ادسِّغ ؾٖخذوا ذم تًزيزه  اإلٕجِٔز مؼبف ، ورأوا ؾٔف خر

مدرشٜ افًِؿ »: وشّقهٚ  شظُِٔره»وتُريّف وشٚظدوه ظذ بْٚء مدرشٜ ذم 

وهل تدظق إػ إُٕٚر ـؾ ؿٔؿ أخرى ممٚ ٓ ينٚهد ذم افىبًٜٔ ويدرك  شافىبًٔل

ن بٚحلس اإلٕسٚين ومـ هْٚ ربط افسٔد مجٚل افديـ إؾٌٚين بغ إحلٚد افسٔد أمحد خٚ

ومذهبف افدهري أو افىبًٔل مع بَٚء إتسٚبف إػ اإلشالم وًٕتف بٚإلحلٚد رؽؿ مٚ ـٚن 

مـ افَقل مـ إٔف يداؾع ظـ اإلشالم وإٔف يبٌل إجيٚد ( افسٔد أمحد خٚن ) يُرره 

ضريؼ فِّسِؿ ادًٚس يقؾؼ ؾٔف بغ إشالمف وتَبِف احلٔٚة افًكيٜ افتل ؿٚمٝ ظذ 

وؿد هنٟ افسٔد أمحد خٚن هبٚدر ذم تٍسره فَِرآن افُريؿ إثر هنوٜ افًِؿ افىبًٔل ، 

                                                        

ًٚ ؾتُّْٚ :  جزء مـ بٔٝ فنٚظر ؿديؿ   - 1 ًٚ خٚفٔ أتٚين هقاهٚ ؿبؾ أن أظرف اهلقى        ؾهٚدف ؿِب

. 
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ًٚ افَقل بٚدًجزات وخقارق  مْٟٓ ادىبؼ ٔيٚتف ظذ أشٚس ضبًٔل يْٚؿض متٚم

ؽٚيٜ حتهؾ وتُتسٛ ظـ ضريؼ افريٚضٜٔ افٍْسٜٔ  شافْبقة »افًٚدات وهلذا جًؾ 

مل يُـ افسٔد ؾٓل ؽٚيٜ إٕسٕٜٚٔ ضبًٜٔٔ وضريَٓٚ ضريؼ إٕسٚين ؽر خٚرق فًِٚدة ، و

 أمحد خٚن

مـ جٜٓ ) داظٜٔ ؾَط هلذا افتجديد أو هلذه افتَدمٜٔ ذم اإلشالم ( هذا افّدجٚل ) 

افُِٜٔ ) وإٕام ـٚن ـذفؽ صحًٍّٔٚ ومٗفًٍٚ ومدرّشًٚ ومؼؾًٚ ظذ ـِٜٔ ظِّٜٔ ( ٕيره 

خرجٝ افُثر مـ صبٚب اهلْد افتَدمٔغ ، وهلذا ـٚن ( اإلٕجِٔزيٜ افؼؿٜٔ ادحّديٜ 

ِسٔد أمحد خٚن هبٚدر ٍٕقذ شٔٚد تربقي وؿرن ٍٕقذه هذا بحرـتف افتجديديٜ ف

  1شافَٚديٚين»افدئْٜ افتل أثرت ؾٔام بًد ذم خِؼ ادذهٛ 

ـٚن أفىٚف حسغ حٚيل مـ : ويَقل افًالمٜ بدر افديـ أمحد ادٗرخ افنٓر ذم ـتٚبف 

ٕف ــٚن يْؼـ أؾُـٚر ٕ شصّس افًِامء»أصحٚب رس شٔد أمحد وؿد ّفَبف اإلٕجِٔز بـ 

ٓ ٕحتٚج »: افىبًٔٔغ وافدهريغ بغ ادسِّغ بٕٚصًٚر وافْيؿ وؿٚل ذم ـتٚبف  ٕحـ 

  -وافًٔٚذ بٚهلل  - شإػ شْٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مٚ دام افَرآن مقجقدًا بْْٔٚ

                                                        

وإير اإلؾٚضـٚت  35وصـ 34فِدـتقر حمّد افبٓل إزهري صـ/ افٍُر اإلشالمل احلديٞ  - 1

وإيــر افنــٔخ أمحــد رضــٚخٚن  181ؿــقل رؿــؿ  5/ع افتٓــٕٚقي جمقفــقي افؼــف ظــ/ افٔقمٔــٜ 

 ًٚ ٓهقر بٚـسـتٚن )) ط مٗشسٜ افؼف  59ممتٚز أمحد شديدي صـ/ افزيِقي اهلْدي صٚظرا ظربٔ

 . .م  2002/هـ1422إزهري افىبًٜ إوػ / 
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ًٚ مــ بٖن إخر أيوـ:  1ـذفؽ َٕؾ إفْٔٚ افًالمٜ بدر افديـ أمحد ظـ افنٔخ افًْامين

مـ إٓجِٔز وأؽـرم بٚفثَٚؾـٜ  شصّس افًِامء»مٗيدي شر شٔد أمحد خٚن ادَِٛ بـ 

  2فُْق( ٕدوة افًِامء ) افٌربٜٔ وجٓٚهتؿ افتًِّٜٔٔ وـٚن مـ مٗشز دار افْدوة 

رئٔس اددرشٜ بديقبْد بًد ذـر ظَٔدة افنبع »:  3يَقل افنٔخ إٔقر صٚه افُنّري 

قح ظذ أظغ افْـٚس إذ فـٔس مــ احلـديٞ أن يٌّـض ظــ افًْامين افٍٚشدة وإٕام إٔ

 . أ هـ  ش4ـٚؾر

                                                        

اهلْـد مــ وٓيـٜ أظيـؿ ــره  "بْـدول "م ذم ؿريـٜ 1857هق صبع بــ حبٔـٛ اهلل وفـد ذم ظـٚم  - 1

وتَِك ظِقمف آبتدائٜٔ ظذ أبٔف وؿـرأ افٌِـٜ افًربٔـٜ وافًِـقم ظـذ مقٕٓـٚ حمّـد ؾـٚروق ومقٕٓـٚ 

ظْٚيٝ رشقل جريٚـقيت وـٚن صٚظرًا وتٖثر مـ أؾُٚر شر شٔد أمحـد خـٚن وظـغ ظّٔـدًا ذم ـِٔـٜ 

ت ظـٚم ظُِٔره  ثؿ اشتَٚل مْٓٚ واختٚر مدرشـٜ ٕـدوة افًِـامء ودرس ؾٔٓـٚ ثـؿ اشـتَٚل مْٓـٚ ومـٚ

م وفـف مٗفٍـٚت مْٓـٚ شـرة افْبـل صـذ اهلل ظِٔــف وشـِؿ إيـر ـ إؿبـٚل وظِـامء صـبف افَــٚرة 1914

 .  190اػ ص168افبٚـستٕٜٚٔ اهلْديٜ ص

 . 17مسدس حٚيل ص 64دقٕٓٚ بدر افديـ ص/ شقإح إمٚم أمحد رضٚ  - 2

دديْـٜ  "وداوان "هــ ذم ؿريـٜ 1292إٔـقر صـٚه بــ مًيـؿ صـٚه افُنـّري وفـد ذم ظـٚم : هق  - 3

ـنّر ، وتَِك افًِقم مـ ظِامء بِـده ؾـدرس ظـذ افنـٔخ حمّـقد حســ افديقبْـدي ذم اددرشـٜ 

ًٚ ذم مدرشـٜ ديقبْـد ثـؿ ٕٚئـٛ رئـٔس اددرشـٜ ثــؿ 1313ديقبْـد وختـرج ذم ظـٚم  هــ وظـغ مدرشـ

ًٚ ذم ٕقاحل  ر واشـتَ( دابٔـؾ ) شقرت تسـّك  "اشتَٚل مـ اددرشٜ بًدة وجقه وأشس مًٓد دئْ

 ( . 833إير ظِامء افًرب ص) هـ 1352هْٚك ومٚت ذم ظٚم 

 .  32إير مَدمٜ منُالت افَرآن فِنٔخ إٔقر صٚه افُنّري ص - 4
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ومـ ادًِقم أن شر شٔد أمحد خٚن هبٚدر هذا اخلِػ ـٚن مـ مًٚسي اإلمٚم أمحد 

رضٚ خٚن وـٚن اإلمٚم يًتز مقؿػ شٔد أمحد خٚن هذا مرضًا بٚإلشالم وادسـِّغ 

حتـدث أثـٚرًا ( ٜ افـدهريغ أي حرــ) وـٚن اإلمٚم افزيِقي يرى أن حرـٜ ظُِٔره 

ضٚرة  بغ صٍقف إمٜ اإلشالمٜٔ وٓ شٔام ادسِّغ ذم صبف افَٚرة اهلْديـٜ وأفـػ 

وذفؽ هـق  شافدٓئؾ افَٚهرة ظذ افٍُرة افْٚذة »رشٚفٜ إلزافٜ تِؽ أثٚر وشامهٚ 

 . مٚ شئؾ اإلمٚم ظـ ظَٚئد افدهريغ ؾٔٓٚ 

 : د افىبًٔٔغ افٍٚشدة ، مْٓٚ ؿد أفػ افرشٚئؾ أتٜٔ ذم افرد ظذ ظَٚئ

 .م 1897/هـ 1315دًٜ افوحك ذم إظٍٚء افِحك  .1

 م 1908/ هـ 1326متٓٔد اإليامن بآيٚت افَرآن  .2

 . م 1887/ هـ 1305صّهٚم حديد  .3

 1حرـة افشقعة

 : افنًٜٔ ؾرق ـثرة أصٓرهٚ ؾرق ثالثٜ 

 .   2اإلشَمظقؾقة. 3  اإلمامقة . 2  افزيدية . 1

 : خٚصٜ وهؿ خيٚفٍقن أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ذم إمقر أتٜٔ وفِنًٜٔ ظَٚئد  

إن افنًٜٔ ـٕٚقا يٍّسون افَرآن تٍسرًا يتٍؼ مع مبٚدئٓؿ افتل شْتحدث ظْٓٚ  :أوًٓ 

 . بٚٓختهٚر وٓ يرضقن بتٍسر ؽرهؿ ، وٓ بام يثبٝ ظْدهؿ مـ حديٞ 

                                                        

 . 118اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ص - 1

 .اهلٔئٜ ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب . ط – 272، 71فِدـتقر أمحد أمغ ص/ ؾجر اإلشالم  - 2
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ًٚ مـ إحٚديٞ وٓ مـ إصقل  :ثاكقاً  أو افٍروع مـ ؿبـؾ أهـؾ أهنؿ ٓ يَبِقن صٔئ

 . افسْٜ مٓام ـٕٚٝ درجتف مـ افهحٜ 

 1أهنؿ ٓ يٖخذون بٚإلمجٚع ـٖصؾ مــ أصـقل افتؼـيع وٓ يَقفـقن بٚفَٔـٚس :ثافثاً 

ــٜ  ــٜ اإلمٚمٔ ــقن إػ افىٚئٍ ــتٕٜٚٔ يْتّ ــٜ افبٚـس ــٚرة اهلْدي ــًٜٔ ذم افَ ــٜ افن وـــٚن أؽِبٔ

ــٚم  شبــٖرة إمــٚم»وآشــامظِٜٔ حيتٍِــقن ذم مراـــزهؿ ادًروؾــٜ بٚشــؿ  احلســْٜٔٔ ذم أي

خمهقصٜ مْٓٚ يقم ظٚصقراء ادقاؾؼ ذـرى اشتنٓٚد شٔدٕٚ احلسغ ريض اهلل ظْف ذم 

ـربالء ، وهلذه افذـرى أمهٜٔ بٚفٌٜ ظْدهؿ بحٔٞ ينسك ؾٔٓٚ افسْٔقن وافنـًٔٔقن 

 . ظذ تٍٚوت بْٔٓؿ ذم هذه ادنٚرـٜ 

أو ؿبٜ احلسغ ريض اهلل شًْشاف»ؾٚفنًٜٔ ؿد اظتٚدوا أن يهًْقا مـ اخلنٛ مٚ ينبف 

ويرضــبقن خــدودهؿ  شافتًزيــٜ»ظْــف ويســرون خٍِٓــٚ ذم بُــٚء وحــزن يســّقهنٚ 

وصدورهؿ بٚفسُٚـغ احلديديٜ حتك تسٔؾ دمٚؤهؿ ويسَىقن جرحـك وحتِّٓـؿ 

ًٚ ظـذ مـٚ جـرى فِحسـغ ريض اهلل ظْـف ،  ظربٚت اإلشًٚف فًالجٓؿ ، وذفؽ حزٕ

يًَـد ؾٔٓـٚ آحتٍـٚل افرشـّل حٔـٞ جيِـس وتتجّع ذم احلسْٜٔٔ هذه افتًزيـٚت و

   2زظامء افنًٜٔ يستَبِقن ادًزيغ ـٖن جثٜ احلسغ بجٕٚبٓؿ وـٖٕف ؿتؾ مْذ حليٚت

وهذه آحتٍٚٓت مع افْٔٚحٜ واحلزن ـٕٚٝ وٓ تزال مِٔئـٜ بٕٚخبـٚر ادقضـقظٜ ، 

ثـٜ ، وإـٚذيٛ ادتداوفـٜ واهٕٚـٜ اإلشـالم وافسـِػ افهـٚفح ٓ شـٔام اخلٍِـٚء افثال

إول افذيـ ـٕٚقا ظرضٜ فسـبٓؿ وصـتّٓؿ ويهـػ اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن هـذه 

                                                        

 . 65حمّد ظع افسٚيس ص/ يخ افٍَف اإلشالمل تٚر - 1

 .  364ظبد ادًْؿ افّْر ص/ تٚريخ اإلشالم ذم اهلْد  - 2
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افىٚئٍٜ بٚفىٚئٍٜ افنٚمتٜ افالظْٜ افبٚؽوٜ افهٚئحٜ اخلٚؾوٜ افْٚؿوٜ ادَِبٜ بٚإلمٚمٜٔ 

ــْٜ ــؾ افس ــتؿ أه ــٚفٌقن ذم ص ــٞ يب ــٜ ، حٔ ــالد .  1وافراؾو ــًٜٔ ذم ب ــد دخِــٝ افن وؿ

هـ وظيؿ صٖهنؿ 964ظٓد مهٚيقن ادتقذم  افسالضغ ادٌقل وصٚدؾٝ ؿبقل ؾٔٓٚ مْذ

ادًروؾٜ بٚشؿ ٕقرجٓٚن  شمٓر افْسٚء »شِىٚن اهلْد حْٔام تزوج / ذم ظٓد جُٕٓٚر 

ًٚ ودٚ جًِف جُٕٓٚر وـٔالً ( إيران ) افتل جٚء أبقهٚ إػ اهلْد مـ ضٓران  وـٚن صًٔٔ

ًٚ فِقزارة بَِٛ  ًٚ فتؼـيًٚت وـٚن ابْف آصػ رئ شاظتامد افدوفٜ»ظْف ، صٚر رئٔس ٔسـ

 . اإلمزاضقر ؾٕٚتَِٝ افسِىٜ احلََٜٔ إػ ٕقرجٓٚن وأهِٓٚ وادَربغ إفٔٓٚ 

وؿد بدأ افكاع بغ افنًٜٔ وإحْٚف ذم ظٓد جخُٕٚر ؾَد تهدر ادجدد فألفـػ 

افثٚين ٔراء افنًٜٔ اإلمٚمٜٔ وأفػ رشـٚفٜ ذم ردهـٚ ، ثـؿ جـٚء افنـٔخ افنـٚه ويل اهلل 

 ًٚ  شإزافـٜ اخلٍـٚء ظــ خالؾـٜ اخلٍِـٚء»ذم تٍؤؾ افنٔخغ شامه افدهِقي وأفػ ـتٚب

ًٚ ذم افرد ظِٔف شامه  ذم افرد بٚفتحٍٜ »وأفػ ابْف إـز افنٚه ظبد افًزيز افدهِقي ـتٚب

 . شظذ افنًٜٔ آثْك ظؼيٜ

وؿد أدى هذا ـِف إػ ادجٚدٓت وادوٚربٚت ذم اددن افُزى فنـبف افَـٚرة اهلْديـٜ 

شٔام حٔدر آبٚد افدــ وفُْق وبّبـل وبـريع وؽرهـٚ ، وهبـذا أصـبح  افبٚـستٕٜٚٔ ٓ

  .حتَؼ تقحٔد افُِّٜ بغ ادسِّغ ظسرًا وأصبح افٍَف ضًَٔٚ 

ثـؿ ؿــدم اهلْـد حســـ ظـع بـــ خِٔـؾ بـــ أيب احلســ افَّــل اإلشـامظٔع ٕحــق شــْٜ 

مرة  هـ وشُـ ببِدة بّبل وٕك إٓجِٔز ذم ؿتٚهلؿ إؾٌٚن وأهؾ افسْٜ ؽر 1257

ؽٚ خٚن آ»، وأدظك اإلمٚمٜ ؾتبًف خِػ ـثر مـ ادالحدة وـٚن فَبف ذم بالد افٍرس 

                                                        

 .ط صبر برادرز ٓهقر  123أحُٚم افؼيًٜ فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ص - 1
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وهق ذم اظتَٚدهؿ اإلمـٚم / ثؿ وفده حمّد صٚه  شآؽٚ ظع »وتقػ اإلمٚمٜ بًده ابْف  ش

ومـ مًتَداتف مٚ ٕص ظِٔف ذم ادحُّٜ  شاإلمٚم احلٚض»افثٚمـ وافثالثقن ويسّقٕف 

د أن اهلل تًٚػ طٓر ذم جسؿ ظع ريض اهلل ظْف وأن حمّـد صـذ ببِده بّبٚي إٔف يًتَ

وإٔـف ٓ يهـع أبـدًا وٓ يسـر إػ مُـٜ ( وافًٔـٚذ بـٚهلل ) اهلل ظِٔف وشِؿ  رشقل ظع 

وادديْــٜ وافســٚمرة وافُــٚطّغ أبــدًا ، وٓ يســر إػ احلــٟ وافزيــٚرة وإٔــف ٓ يًتَــد 

ويسجدون فـف ، ويبًثـقن إفٔـف افًؼـ بٚفَرآن وأتبٚظف يًتَدون إٔف ميٓر اإلفقهٜٔ  

 .  1وافزـٚة ومًٓؿ مئٚت أفقف ذم اهلْد

 2موؿف اإلمام أمحد رضا خان من افشقعة

اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـٚن خيٚفػ ظَٚئد افنًٜٔ مجًٔٓؿ بٚفندة ورّد ظذ ظَٚئـدهؿ 

ًٚ وؿد شئؾ ظـ تًزيٜ احلسغ ريض اهلل ظْـف افتـل حتِّٓـٚ افنـًٜٔ ذم  افبٚضِٜ ردًا بٌِٔ

يقم ظٚصقراء ؾٖجٚب اإلمٚم بٖن هذا افًٍؾ حرام وأؿٚم افزاهغ افسٚضًٜ وافدٓئؾ 

ًٚ شامه   شأظٚيل اإلؾٚدة ذم تًزيٜ اهلْد وبٔـٚن افنـٓٚدة »افَٚضًٜ ظذ حرمتف وأفػ ـتٚب

 ( . هـ 1321)وأفػ هذه افرشٚفٜ افَّٜٔ ذم ظٚم 

ًٚ حغ شئؾ افنٔخ أمحد رضٚ خٚن ظـ أذان افنًٜٔ افذي توٚف ؾٔـف إفٍـٚظ  وأيو

ؽر ادقجقدة ذم أذان افؼظل افثٚبٝ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إذ يَقل 

                                                        

 . ط ادجّع افًِّل بدمنؼ   -  314فًبد احلل افُِْقي ص/ افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ ذم اهلْد  - 1

 .120أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ،   اإلمٚم - 2
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ظع ويل اهلل وظع خٍِٜٔ اهلل بال ؾهؾ ؾٖجٚب ش حل ظذ افٍالح »ادٗذن افنًٔل بًد 

افنٔخ ظذ هذا بٖن هذه افُِـامت ادٌوـقبٜ وادبٌقضـٜ فٔسـٝ مــ افسـْٜ وٓ مــ 

 . افؼع 

ذا هق افنتؿ وافنتؿ حرام ، ؾٖؿٚم إدفٜ افُثرة ظذ حرمتف وـتٛ رشٚفٜ ذم بؾ ه

 هذا افهدد شامهٚ

 .  شإدفٜ افىٚظْٜ ذم أذان ادالظْٜ» 

هبــذا افَٔــٚس رد اإلمــٚم أمحــد رضــٚ خــٚن ظَٚئــد افنــًٜٔ افٍٚشــدة افبٚضِــٜ بٕٚدفــٜ 

ًٚ ـثرة ذم افرد ظذ هذه افًَٚئد مْٓٚ ظذ ش  : بٔؾ ادثٚل افؼظٜٔ وأفػ ـتب

 .هـ 1320رد افراؾوٜ  .1

 .هـ 1321أظٚيل اإلؾٚدة ذم تًزيٜ اهلْد وبٔٚن افنٓٚدة  .2

 .افهديؼ وؽٚيٜ افتحَٔؼ ذم إمٚمٜ افًع  .3

 .هـ 1297افُالم افبٓل ذم تنبٔف افهديؼ بٚفْبل  .4

 .اظتَٚد إحبٚب ذم اجلّٔؾ وادهىٍك وأل وإصحٚب  .5

 .هـ 1297وق وجف ادنقق بحِقة أشامء افهديؼ وافٍٚر .6

 .  هـ 1322مجع افَرآن وبام ظزوه فًثامن  .7

 .هـ 1297مىِع افَّريـ ذم إبٕٜٚ شبَٜ افًّريـ  .8

 .هـ 1300افبؼى افًٚجِٜ مـ حتػ آجِف  .9

 .  افزٓل إَٕك ظـ بحر شبَف إتَك  .10

 .هـ 1312أظالم افهحٚبٜ ادقاؾَغ فألمر مًٚويٜ وأم ادٗمْغ  .11
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  «1ظود ظذ بدء»

إن إحسٚن اهلل طٓر يتٓؿ افنـٔخ أمحـد رضـٚ خـٚن مــ أرسة صـًٜٔٔ وــٚن يًّـؾ 

ًٚ بَْٚب افسْٜ ويَـقل افًالمـٜ حمّـد ظبـد احلُـٔؿ .  2حلسٚهبؿ ويروج دظقهتؿ متًَْ

 : ذف افَٚدري 

 ! اإلمٚم أمحد رضٚ ذم مثؾ هذا ادقضقع  وهؾ مـ افًدل أن يىًـ

أو فٔس مـ احلجٜ ظذ ؿـقل افَٚئـؾ هـذا بٖٕـف متًهـٛ ويَـقل هـذا افُـالم بـدون 

مًرؾٜ افُتٛ افتل أفٍٓٚ اإلمٚم أمحد رضٚ ذم افنًٜٔ وافـرواؾض ، وؾًـؾ ــام يًٍـؾ 

                                                        

 . 131اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ، ص - 1

 . 24و 21إحسٚن اهلل طٓر ص/ افزيِقيٜ  - 2
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متٍِسٍٜ افزمٚن ، يىًْقن مــ صـٚؤا ــام يهـٍقن مــ خـٚفٍٓؿ بٚٓبتـداع وافؼـك 

 . ٕمقر ٓ تستحؼ هذا افىًـ  إـز

ًٚ فٔس هذا هب ًٚ  ئؿٚن ظتوأيو ظذ اإلمٚم افُبر ؟ بؾ يَقل ـؾ مْهػ بٖن هذا هبتٕٚ

ظئاًم ٕن اإلمٚم أمحد رضٚ صْػ ذم افرد ظذ افنًٜٔ وافرواؾض أـثر مـ ظؼـيـ 

 ًٚ ًٚ بًض أشامء افُتٛ ) ـتٚب اهلل واذـر هْٚ ٕص افنٔخ أمحد رضٚ رمحف ( ـام ذـرٕٚ إٍٓ

  :وكصه هذا ذم حؼ افراؾوٜ ٓ خيِق مـ افٍٚئدة 

ًٚ ريض اهلل ظْف ظذ افنٔخغ ؾّبتدع ــام ذم » افراؾض أن مـ ؾوؾ أمر ادٗمْغ ظِٔ

اخلالصٜ واهلْديٜ وؽرمهٚ وإن إُٔرمهٚ ـ مًٚذ اهلل ـ أو احدمهٚ ؾَـد ـٍـره افٍَٓـٚء ، 

 تًٚػ أو أن افَرآن ادقجقد وبدظف ادتُِّقن وهق إحقط وإن زظؿ بٚفبداء ظذ اهلل

ٕٚؿص حرؾٜ افهحٚبٜ أو ؽرهؿ وأن أمـر ادـٗمْغ أو ؽـره مــ إئّـٜ افىـٚهريـ 

أؾوؾ ظْد اهلل مـ إٕبٔٚء افسٚبَغ صـذ اهلل ظِـٔٓؿ وشـِؿ أمجًـغ ــام تٍهـح بـف 

ًٚ وحُّــف حُــؿ  رؾوــف بالدٕــٚ وٕــص ظِٔــف جمتٓــدوهؿ ذم ظكــٕٚ ؾٓــق ـــٚؾر ؿىًــ

 اهلْديٜ ظـ افيٓريٜ وذم احلديَٜ افْديٜ وؽرهٚ مـ افُتٛ افٍَٜٓٔ ادرتديـ ، ـام ذم

   1شادَٚفٜ ادسٍرة ظـ أحُٚم افبدظٜ ادٍُرة »وؿد ؾهِْٚ افَقل ذم ذفؽ ذم رشٚفتْٚ 

وذم هذا افْص رد سيح ؾهٔح ظذ اهتٚم إحسٚن اهلل طٓر ظذ اإلمٚم أمحد رضـٚ 

 .  2بٖٕف ـٚن يًّؾ حلسٚب افنًٜٔ

                                                        

 .  10ط ترـٔٚ ص -أمحد رضٚ خٚن / حسٚم احلرمغ  - 1

 . 20-19حمّد ظبد احلُٔؿ مؼف افَٚدري ص/ مَدمٜ ـٍؾ افٍَٔف افٍٚهؿ  - 2
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ٚم أمحد رضٚ خٚن جٓقدًا ـبـرة ذم مقاجٓـٜ افٍـرق افوـٚفٜ وادْحرؾـٜ ، ٓ بذل اإلم

افبٚـسـتٕٜٚٔ وافتــل إحرؾــٝ ظـــ وشـٔام تِــؽ افتــل طٓـرت ذم صــبف افَــٚرة اهلْديــٜ 

اإلشالم واحتوْٓٚ آشتًامر افزيىـٚين وؿـدم هلـٚ افـدظؿ ادـٚدي وادًْـقي ، ومــ 

ـــــرق  ـــــؽ افٍ ـــــٜ»أصـــــٓر تِ ـــــٚين  ادْســـــقبٜ إػ ؽـــــالم شافَٚديٕٚٔ  أمحـــــد افَٚدي

 ( . ـام شبؼ ذـره بٚفتٍهٔؾ ) 

ومل يَتك دور اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ظـذ افقؿـقف بقجـف حرــٜ افَٚديٕٚٔـٜ ـٍرؿـٜ 

مْحرؾٜ بؾ حٚرب افبدع ادْتؼة ذم بًض إوشٚط اإلشالمٜٔ ذم صبف افَٚرة اهلْديٜ 

افذيـ ترمجقا فـف افبٚـستٕٜٚٔ ، وأفػ افُتٛ وافرشٚئؾ ذم ذفؽ  ؾَد أورد افبٚحثقن  

افُثـر مـــ إمثِــٜ وافنـقاهد ظــذ ذفــؽ ، ؾـٔام ؿٚفــف افــدـتقر حمّـد مســًقد أمحــد 

 : ادجددي 

دٚ رأى افنٔخ بًض ادسِّغ يسجدون فَِبقر أؾتك رمحف اهلل تًٚػ بٖن شجقد ) 

افًبٚدة فٌر اهلل ذك  وظذ شبٔؾ افتًئؿ وافتبجٔؾ حرام ، وؿد صْػ ذم هذه 

 ظِّٜٔ حتٝ ظْقان ادسٖفٜ رشٚفٜ

 : هـ  يَقل ذم هذه افرشٚفٜ 1377شْٜ شافزبدة افزـٜٔ فتحريؿ شجقد افتحٜٔ» 

اهيٚ ادسِؿ ادتبع فِؼيًٜ ادهىٍقيٜ اظِؿ وتَٔـ أن افسجدة تُقن هلل تًٚػ ؾَط ، »

ًٚ ، وأمـٚ شـجدة  ًٚ وإمجٚظـ أمٚ شجدة افًبٚدة فٌر اهلل ؾؼك مٓـغ ، وـٍـر مبـغ ئَْـ

ًٚ افتحٜٔ ؾّـ ـ  .  شبٚئر ادحرمٚت ئَْ

ومـ ذفؽ إٔف رّد ظذ بدظٜ طٓـرت ذم ظكـه وهـل مقجـقدة ذم أمـٚــ مًْٔـٜ مــ 

تِؽ هل اإلؿٚمٜ ذم بٔٝ ادٔٝ مـ ؿبـؾ افْسـٚء ....... أرجٚء افًٚمل اإلشالمل افٔقم 
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ؿـٚل ...ومَٚبِٜ تِؽ افْسٚء فِنٔقخ ؽر ادحـٚرم ..وخروج افْسٚء ظذ ؽر حنّٜ 

مـــ افبــدع ادًــٚسة فِنــٔخ وفْــٚ ، جــقٓت افْســقة ادتزجــٚت ذم و: ) ادجــددي 

احلٍالت ، ومقاجٜٓ ؽر ادحٚرم وآجتامع ذم بٔٝ ادٔـٝ واإلؿٚمـٜ فنـبع افـبىـ ، 

 . وافذهٚب إػ ادَٚبر فزيٚرة افَبقر 

ؾَد ظٚرض افنٔخ افزيِقي هذه افبدع ـِٓٚ ، ودٚ شئؾ رمحف اهلل ظـ خـروج ادـرأة 

مروج افْسٚء خلروج افْسٚء شْٜ : وؽر حمٚرمٓٚ ـتٛ رشٚفٜ حتٝ ظْقان إػ حمٚرمٓٚ 

هـ وأؾتك بّْع آجتامع أو إـؾ وافؼب ذم بٔٝ ادٔٝ يقم ادقت أو بًـده 1316

 شجـع افهـقت فْٓـل افـدظقة أمـٚم ادـقت»وصـْػ رمحـف اهلل رشـٚفٜ حتـٝ ظْـقان 

ذا يـذهبـ متزجـٚت ٕسقة ظكٕٚ ه) م ، وردًا ظذ شٗال جٚء ؾٔف 1893هـ 1310

: ؟ أجٚب افنٔخ افزيِقي ..بغ أيدي منٚخيٓـ ؾال يستحغ وٓ يًّْٓـ منٚخيٓـ 

احلجٚب ؾرض ظـ مجٔع ؽر ادحٚرم ، أمرٕٚ اهلل ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ بـف ، 

 ًٚ ًٚ ، وإٓ ؾّـ يُـقن صـٔخ ًٚ دريدتف رؽؿ إٔف أبق افروح ئَْ وإن افنٔخ ٓ يهر حمرم

ًٚ فُـقن فألمٜ اإلشال مٜٔ أـز مـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وفق ـٕٚٝ ادنٔخٜ شـبب

ًٚ دٚ جٚز ُٕٚح ٕبل افْسقة أمتف   1اإلٕسٚن حمرم

                                                        

ط  -  29و28و27فِدـتقر حمّد مسًقد أمحد ادجددي ص/ جمِٜ مًٚرف رضٚ افًربٜٔ  - 1

هـ 1424بٚـستٚن ، افًدد إول   -إدارة حتََٔٚت فإلمٚم أمحد رضٚ إسٕٔنْؾ ـراتق 

 .                                  م 2003/
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 1ظبؼرية اإلمام أمحد رضا خان وآراء افعؾَمء ؾقه

 ًٚ وؿد طٓرت ظِٔف ( ـام شتٖيت آرائٓؿ ) ؿد أمجع ظدد ـبر مـ افًِامء ظذ ـقٕف ظبَري

صبٚه ؾُٚن يستحرض ـؾ مٚ يدرشف أشتٚذه ظذ افٍقر ، ؾَٔع  خمٚيؾ افًبَريٜ مْذ

  2أشتٚذه ذم حرة واشتًجٚب

خترج ذم افًِقم افًَِٜٔ وافَِْٜٔ ومل يبِغ افرابًٜ ظؼة مـ ظّره ، أخذ بًض افًِقم 

َِّػ مهٍْٚت ؽزيرة ذم   3وافٍْقن مـ أشٚتذتف وبًوٓٚ بّٗهالتف افقهبٜٔ ، وإٕف خ

 شهدايٜ افْحق»ول ـتبف ذم افٌِٜ افًربٜٔ صٚرحًٚ ـؾ ظِؿ وؾـ وصْػ ، صْػ أ

وهق ذم ( هـ 1285شْٜ ) وذفؽ ذم افًٚذة مـ ظّره ثؿ أردؾف بُتٚب آخر ذم 

   4شضقء افْٓٚيٜ ذم أظالم احلّد واهلدايٜ »افثٚفٞ ظؼ مـ ظّره وؿد شّل ـتٚبف 

ثؿ مـٚ زال يُتـٛ ويهـْػ ظـذ مـدى ثـامن ومخسـغ شـْٜ هجريـٜ حتـك زاد ظـدد 

 . 5تف مٚ بغ ـتٚب وـتٔٛ ظذ إفػمهٍْٚ

 .  6حٍظ افَرآن افُريؿ ـِف ذم ؽوقن صٓر واحد ، وهذا ممٚ يدل ظذ ؿقة ذاـرتف

                                                        

 . 141اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ، ص - 1

ؾَٔف اإلشالم : و إير 33ص1حٔٚت أظذ حرضت دقٕٓٚ حمّد طٍر افديـ افبٓٚري ج - 2

 161فِدـتقر حسـ رضٚ إظيّل ص

 . 161ؾَٔف اإلشالم فِدـتقر حسـ إظيّل ص - 3

 . 6ص1دقٕٓٚ حمّد طٍر افديـ افبٓٚري ج/ ادجّؾ ادًدد فتٖفٔػ ادجدد  - 4

 .266حلجٚز ويل خٚن صدٍتل ا/ مِحؼ ادًتَد ادْتَد  - 5

 . 141منتٚق أمحد صٚه بـ برٕٚ درصٚه ص/ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل  - 6
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وهـذا مقضـع جـبع ذم حمٚؾيـٜ »وـٚن ؿد ٕزل بّديْٜ بقؾٚل ؿبؾ وؾٚتف بًدة صـٓقر 

ومل يُــ فديـف ـتـٚب وفُْـف مـع ذفـؽ أفـػ هْـٚك  شْٕٔل تٚل بقٓيٜ افنـامفٜٔ اهلْـد

ؾ وافٍتٚوى بام ؾٔٓٚ مـ افْهقص افٍَٜٓٔ مع ذـر مراجًٓٚ ، وـٚن ؿـد تـرك افرشٚئ

افٍِسٍٜ وظِؿ افٍِؽ مْذ أربًغ شْٜ وفُْف دٚ رأى بحٞ اخلبر افٍُِل إمريُل 

بنٖن حدوث افزٓزل افتل تٗدي حٔٚة افبؼيٜ إػ هنٚيتٓٚ ، ؾرد  شافزت ايػ بقرتٚ»

ًٚ ـٖٕف بذل حٔٚتف ـِٓٚ   .  1ذم هذا افًِؿ ؾحسٛظِٔف ردًا بٌِٔ

وإتٓك بْبقؽف ذم افًِؿ افريٚيض إػ درجٜ ـبرة حتك أن افسٔد ضٔٚء افديـ ـ ٕٚئـٛ 

ًٚ ذم افًِـقم افريٚضـٜٔ حلَتـف هآشالمٜٔ بًع ــره افـذي ــٚن خم رئٔس اجلٚمًٜ هـ

حلؾ منُِتف ذم افًِـؿ  شأدٕٚٔٚ»منُِٜ ذم مسٖفٜ ريٚضٜٔ وـٚن ؿد أراد أن يذهٛ إػ 

، وفُْف دٚ ؿدم إػ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وظرض ظِٔف تِؽ ادسـٖفٜ حِٓـٚ  افريٚيض

هـذا ظِـؿ فـدين ، : اإلمٚم ظذ افٍقر ، ؾـدهش افـدـتقر ضـٔٚء افـديـ واردمـؾ ؿـٚئالً 

 ًٚ  . هـ 21وافٍٚضؾ افزيِقي يستحؼ جٚئزة ٕقبؾ حَ

ثر بـف ؿد ضٚرت صٓرة ظِّف وؾوِف إػ ـثر مـ أؿىٚر آشٔٚ وافًرب وإؾرئَٜ ، وتـٖ

ًٚ ـبرًا ، وأصٚروا بتٍَٓف  ظدد ـبر مـ ظِامء افًٚمل تٖثرًا ؽر ؿِٔؾ ، وأظجبقا بف إظجٚب

 : وإمٚمتف ودمديده ؾَْدم بًض إىبٚظٓؿ وـِامهتؿ ادْقهٜ هبذا اإلمٚم افًئؿ 

ـ شَْدم آراء  ظِامء اهلْد وبٚـسـتٚن ٕهنـؿ بّْــزفٜ أصـحٚب افبٔـٝ وؿـد ؿٔـؾ  أوًٓ 

 :  شى بام ؾٔفصٚحٛ افبٔٝ أدر»

                                                        

 . فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن / ن زمغ مًغ مبغ هبردور صّس وشُق - 1

 .142منتٚق أمحد صٚه بـ برٕٚدر صٚه ص/ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل  - 2
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بًد أن ضٚفع  (افشاظر وافػقؾسوف اإلشالمي ادعروف ) افدـتور حمؿد إؿبال يَقل 

 افٍتٚوى افرضقيٜ 

إن افنٔخ أمحد رضٚ خٚن ـٚن مٍرط افذـٚء ، ؿقي افذاـرة ظٚدًٚ دؿٔؼ ادالحيٜ »

ـٖٕف حييك  فتف افٍَٜٓٔ ، يًرف بّىٚفًٜ ؾتٚوييتبقأ مُٕٜٚ مرمقؿٜ ورؾًٜٔ ذم بهر

ًٚ ذم اهلْد وبٚـستٚنب ًٚ ٕٚبٌ  .  1شّقاهٛ اجتٓٚديٜ شٚمٜٔ جداً ، و إٔف ـٚن ؾَٔٓ

: يَـقل ( افرئٔس إشبؼ بجٚمًٜ افبْجٚب ٓهقر ) افدـتقر ظالء افديـ افهديَل 

إن صٖن أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أظيؿ مــ افٍـرق إخـرى ذم اإلشـالم ـًيّـٜ ديــ »

مٚ ؿٚم آشتًامر بتَِٔؾ ظيّٜ اإلشالم اإلشالم وتٍقؿف ظذ إديٚن إخرى  وظْد

 . أ هـ  2شؿٚم اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن فِدؾٚع ظْف ؾُٚن إمٚم أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ظْدئذ

 :يَقل  (افؼايض األشبق بادحؽؿة افعؾقا بالهور ) صؿقم حسغ افؼادري 

ؼـ إن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـٚن متّٔزًا بحبف فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشـِؿ وٕ»

هذه ادحبٜ ذم ؿِقب ادسِّغ ، ؾٓذه ادحبٜ افْبقيٜ ٓ تًٍْْٚ ذم هذه افـدٕٔٚ ؾَـط بـؾ 

ًٚ فِْجٚة يقم أخرة  . 3شتُقن شبب

ــْد بباـسـتان ) افدـتور ؽالم مصطػى خان   (رئقس ؿسم افؾغة األردية بجامعة افسِّ

 : يَقل 

                                                        

 . ٓهقر  10ص 3فَِٚيض ظبد افْبل ـقـٛ ج/ ٚٓت يقم رضٚ مَ - 1

وإير ـ اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن وأثـره  17فَِٚيض ظبد افْبل ـقـٛ ص/ مَٚٓت يقم رضٚ  - 2

 .  144منتٚق أمحد صٚه بـ برٕٚدر صٚه ص/ ذم افٍَف احلٍْل 

 . 18ص 2ج ومَٚٓت يقم رضٚ 145اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ص - 3
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كـه ، وــٚن ؾريـد إن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ــٚن مــ أحـد افًِـامء ادنـٚهر ذم ظ»

ًٚ ظذ أؿرإف مـ افًِامء ذم افًِقم افًَِٜٔ وافٍرظٜٔ  .  1شافدهر وؾٚئَ

 :يَقل  (األشتاذ بجامعة افزودة باهلـد ) افدـتور وحقد أرشف 

ذم صبف افَٚرة صخهٔٚت ـثرة بٚرزة تتجذ ؾٔٓٚ مهٍْٚت اخلر وافهالح ، وفُـ ) 

ًٚ ويدبر بكه ؾٔٓٚ جيـد أن صخهـٜٔ ظْدمٚ يىٚفع رجؾ حمٚيد هذه افنخهٔٚت مجًٔ

 . 2اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن هل افنخهٜٔ افقحٔدة افتل يُّـ أن تًتز جٚمًٜ

 ( مدير إدارة ادعارف اإلشالمقة بجامعة افبـجاب ٓهور ) افدـتور افسقد ظبد اهلل 

إن افًٚمل مـخ افَـقم وفسـٕٚف ، وافًـٚمل افـذي يـدور حـقل افَـرآن واحلـديٞ : يَقل 

افؼـيػ ٓصـؽ إٔـف مـسجؿ افًِـؿ واحلُّـٜ ، وصـٚحٛ حـؼ وصـداؿٜ ، افْبقي 

 َ ًٚ وصٚحٛ ؾوؾ ظذ اإلٕسٕٜٚٔ وظْدمٚ أؿقل بٖن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ــٚن متهـٍ

ًٚ بٚحلََٔـٜ ، وٓ ريـٛ  ًٚ ؾال يُقن مـ ادبٚفٌٜ بؾ يُقن اظساؾ بٚفهٍٚت ادذـقرة إٍٓ

 ًٚ ًٚ جٔدًا وخىٔب ًٚ ومٍّسًا جِٔالً أن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـٚن ظٚد ًٚ ظبَري ًٚ وؾَٔٓ بٚرظ

ًٚ ظئامً   . 3وحمدث

 : ؿٚل  (صقخ اجلامعة افـظامقة حقدر آباد ، دـن ) موٓكا ظبد احلؿقد 

                                                        

ط ـراتق وإير اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم  - 1979يْٚير  22أشبقظٜٔ / جريدة أؾؼ  - 1

 . 143افٍَف احلٍْل ص

 . 547ـهٍقة مـ افًِامء ص/ إٔقار رضٚ  - 2

 . 35مقٕٓٚ حمّد مَبقل أمحد افَٚدري ص/ بٌٔٚمٚت يقم رضٚ   - 3
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ًٚ مـ شٔقف اإلشالم جمٚهداً ظئاًم ، وحمٚؾيًٚ ظذ » إن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـٚن شٍٔ

اهلل صـذ اهلل ظِٔـف ظَٚئد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ، وهق افذي ٕقر مهبٚح حٛ رشـقل 

وشِؿ ذم ؿِقب مسِّل اهلْد  وتٖثر خمٚفٍقه مْف ، ؾِٓذا أؿقل بٖٕـف إمـٚم أهـؾ افسـْٜ 

 . 1شواجلامظٜ ومهٍْٚتف افًِّٜٔ ـٚفبحر افزخٚر

 :يَقل (إشتٚذ بجٚمًٜ فُْق بٚهلْد )  افدـتور مؾك زاده مـظور

ًٚ ج» ًٚ إن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـٚن جمددًا فإلشالم وـٚن ظٚد ِٔالً ورجالً زاهدًا وتَٔ

ًٚ فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ، وٕحـ ٓ ْٕسك مٚ ؿٚم بف اإلمٚم مـ اخلدمٚت  حمب

 . 2شافدئْٜ وافًِّٜٔ ذم حٔٚتف

 :يَقل  (األشتاذ بجامعة ـابول بلؾغاكستان )افدـتور ظبد افشؽور افشاد 

ٖن تـذـر ذم تـٚريخ إن خدمٚت افًالمـٜ اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن افدئْـٜ جـديرة بـ»

افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ ذم اهلْد وبٚـستٚن ، وجيٛ ظذ أحبٚب دائـرة ادًـٚرف أن حيٍيـقا 

 . 3شمٗفٍٚتف ذم مُتبٚهتؿ

 : يَقل  أبو األظذ ادودودي

ًٚ ـبـرًا ذا » ًٚ دئْـ وإْٕل احسم اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن مـ أظامق ؿِبل ، ٕٕف ـٚن ظٚدـ

 .  1شؿد اظسف بٍوِف خمٚفٍقه أيوًٚ ٕير ظّٔؼ ذم افًِقم افدئْٜ و

                                                        

مقٕٓـٚ حمّـد افسـٔػ اخـس إظيّـل . مغ إمٚم أمحـد رضـٚ أربـٚب ظِّـق دإـش ــك ٕيـر)  - 1

 .  145ص

 .  127ادهدر افسٚبؼ ص) - 2

 .  33دقٕٓٚ حمّد مَبقل أمحد افَٚدري ص/ بٌٔٚمٚت يقم رضٚ  - 3
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 : يَقل  ( األشتاذ بجامعة ادسؾم ظع ـره باهلـد) افدـتور كسقم ؿريق 

إن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن حميقظ مـ ٕٚحٜٔ ـقٕـف مَبـقًٓ ذم رحـٚب ربـف ، وـقٕـف »

ًٚ فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يستحؼ أن َِٕبف بَِٛ  ؛  شحسٚن اهلْـد»صٚظرًا حمب

 .  2شٕيرًا حلبف افبٚفغ وٕيّف ذم مدح رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وذفؽ

 : يَقل ( افشقخ ظبد احلي افؾؽـوي وافد افشقخ أبو احلسن ظع افـدوي )

وشٚؾر افنٔخ أمحد رضـٚ خـٚن إػ احلـرمغ افؼـيٍغ ظـدة مـرات ، وذاــر ظِـامء »

شـٚئؾ أثْـٚء إؿٚمتـف احلجٚز ذم بًض ادسـٚئؾ افٍَٓٔـٜ وافُالمٔـٜ ، وأفـػ بًـض افر

بٚحلرمغ ، وأجٚب ظـ بًض ادسٚئؾ افتل ظرضٝ ظذ ظِـامء احلـرمغ ، ؾـٖظجبقا 

بٌزارة ظِّف وشًٜ اضالظف ظذ ادتقن افٍَٜٓٔ ، وادسٚئؾ اخلالؾٜٔ ، ورسظٜ حتريـره 

وذـٚئف ، وأفػ رشٚئؾ آشتّداد وآشتًٕٜٚ بٖوفٔٚء اهلل وأهؾ افَبـقر ، وــٚن مـع 

افزبـدة افزـٔـٜ ذم حتـريؿ »جدة افتحٜٔ وأفػ ؾٔٓـٚ رشـٚفٜ شـامهٚ ذفؽ يرى حرمٜ ش

وهل رشٚفٜ جٚمًٜ تدل ظذ ؽزارة ظِّف ، وؿقة اشتدٓفف ، وـذفؽ  ششجقد افتحٜٔ

بٚفتْك فألظٔٚد افتل تَقم ظذ افَبقر ويسـّٔٓٚ أهـؾ اهلْـد إظـراس ، ومـع ذفـؽ 

حلسـغ ظِٔـف وظـذ آبٚئـف حيرم افٌْٚء بٚدزامر وحيـرم صـْع إضحـٜ ادْسـقبٜ إػ ا

ًٚ متبحرًا ـثر  افسالم افتل يهًْٓٚ أهؾ اهلْد بٚفَرضٚس ، ويسّقهنٚ تًزيٜ وـٚن ظٚد

 .   3شادىٚفًٜ واشع آضالع فف ؿِؿ شٔٚل وؾُر حٚؾؾ ذم افتٖفٔػ

                                                                                                                                        

 .  60ص2مَٚٓت يقم رضٚ فَِٚيض ظبد افْبل ـقـٛ ج - 1

 .  127ص. إمٚم أمحد رضٚ خٚن أربٚب ظِؿ ودإش ـك ٕيرمغ  - 2
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افشقخ أبو احلسن ظع افـدوي إػ مرتبـة اإلمـام أمحـد رضـا خـان وتلفقػـه وؿد أصٚر 

 : ؿائالً 

، ينٓد بذفؽ جمّقع ه ذم ظكه ذم آضالع ظذ افٍَف احلٍْل وجزئٔٚتف يْدر ٕير»

أ ش 1افذي أفٍف ذم مُٜ شـٍؾ افٍَٔف افٍٚهؿ ذم أحُٚم ؿرضٚس افدراهؿ » ؾتٚواه وـتٚبف

 . هـ 

وؿد ـتـٛ افنـٔخ أبـق احلســ افْـدوي ترمجـٜ ضقيِـٜ ظــ اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن 

ادًـروف  شـ ذم تٚريخ اهلْد مـ إظالمإظالم بّ»افزيِقي ذم اشتدرـٚتف فُتٚب 

 . فقافده افنٔخ ظبد احلل افُِْقي  شٕزهٜ اخلقاضر وهبجٜ ادسٚمع وافْقاطر»بـ 

 :يَقل  افشاه معغ افدين افـدوي

ًٚ ذا رأي وؾُر وـٚن ٕيره ظذ افًِـقم افدئْـٜ ٓ » ـٚن مقٕٓٚ أمحد رضٚ خٚن مهٍْ

ًٚ ، ومـ ًٚ ووشـًٔ ـ ضـٚفع ؾتـٚواه ظِـؿ جٚمًٔتـف وبهـرتف شٔام احلديٞ وافٍَف ظَّٔـ

افًِّٜٔ وذـٚؤه واشتحوٚره فًِِقم افَرإٜٓٔ ، وإن ؾتٚواه افًِّٜٔ جلـديرة بٚدىٚفًـٜ 

 .  2شفُؾ مقاؾؼ وخمٚفػ

 : يَقل  (األشتاذ بجامعة جوـػور باهلـد ) افدـتور شالم شـديؾوي 

تقجـد بٔـْٓام فٔس بغ صخهٜٔ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وبغ أصـًٚره أي تبـٚيـ بـؾ »

 .  3شممٚثِٜ تٚمٜ ، ؾٓذه افقحدة بغ إصًٚر وصخهٜٔ افنٚظر تًتز مـ افْقادر

                                                        

 . فِنٔخ أيب احلسغ ظع افْدوي / اشتدراـٚت فُتٚب ٕزهٜ اخلقاضر  - 1

 .  143اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل ص - 2

 .  18ص2مَٚٓت يقم رضٚ  فَِٚيض ظبد افْبل افُقـٛ ج - 3
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 : ، يَقل  أشتاذ افعؾَمء ؾضقؾة افشقخ افعالمة ظطا حمؿد افبـديافوي

إن اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـتٛ حقايل أفػ ـتـٚب ، وؿـٚم يبحـٞ ادسـٚئؾ افٍَٓٔـٜ »

ٜ مًٚين افَرآن إػ إرديـٜ ، ويسـتىٔع ادٍّسـ بٚفدؿٜ وٓ يقجد ٕيره ذم ؿٔٚمف بسمج

ؾَط أن يًرف ؿدر هذه افسمجٜ ؿد حّؾ آمٚم أمحد رضٚ خٚن مسٚئؾ افتٍسر افتل مل 

 .  1شحتؾ ظْد بًض ادٍّسيـ

 : يَقل  (ظضو افبحوث اإلشالمقة بإشالم أباد ) افدـتور بر حمؿد حسن 

ّؾ ذم صـدره بحـرًا مــ افًِـقم ومل إن ؾَٚهٜ اإلمٚم طٚهرة مـ تهٍٕٚٔف ، ؾُٚن حي»

يُـ يستىٔع أن يّسؽ هذا افبحر افًِّل ذم صدره ، ـام ؿـٚل افنـٔخ إــز حمـل 

ًٚ ـبرًا بؾ فق مل أصْػ : افديـ بـ ظريب  إْٕل مٚ ؿهدت مـ مهٍْٚيت أن أـقن مهٍْ

 . 2شهذه ادهٍْٚت ٓحسق بدين ، وهذا افُالم ظذ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن

 : أمحد أبو اخلر ادرداد يؼول افشقخ

افًالمٜ افٍٚضؾ افذي بتْقير أبهٚره حيؾ ادنٚـؾ وادًٚضـؾ ادسـّك بٖمحـد رضـٚ »

خٚن ؿد واؾؼ اشّف مسامه وضٚبؼ در أفٍٚطف جقهر مًْٚه ؾٓق ـْـز افدؿٚئؼ ادْتخٛ 

مـ خزائـ افذخرة وصّس ادًٚرف ادؼؿٜ ذم افيٓرة ـنـٚف منـُالت افًِـقم 

 .ـؿ ترك إول فألخر : يٚهر حيؼ فُؾ مـ وؿػ ظذ ؾوِف أن يَقل ذم افبٚضـ واف

 إين إن ـْٝ إخر زمٕٜٚ        ٔت بام مل تستىًف إوائؾ

                                                        

 . 146ٍْل صاإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احل - 1
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 1 شوفٔس ظذ اهلل بّستُْر         أن جيّع افًٚمل ذم واحد

 : يَقل  موٓكا ظبد احلق ادفاجر اإلفه آبادي باهلـد

فؼـيٍٜ ، ومـٚ حقتـف مــ افتحريـر إٕٔـؼ ، إْٕل ؿد أضًِٝ ظذ بًـض افرشـٚئؾ ا»

وافتَرير افرصٔؼ ؾرأيتٓٚ هل افتل  تَر هبٚ افًْٔٚن ٓ بٌرهٚ ، وهل افتل تهٌل إفٔٓٚ 

إذان حٔٞ طٓر خرهٚ ومرهٚ أصٚب صـٚحبٓٚ افًالمـٜ احلـز افىّىـٚم ادَـقال 

وادجد ادَدام  ادٍوٚل ادًْٚم افُْر افبحر اهلامم إديٛ افِبٔٛ افََّٚم ، ذو افؼف

 . 2شافذـل افُدام مقٕٓٚ افٍٓٚمٜ احلٚج أمحد رضٚ خٚن ، ـٚن اهلل فف أيْام ـٚن

 3آراء  ظؾَمء افعرب دم اإلمام أمحد رضا خان

إشــتٚذ بُِٔــٜ افؼــيًٜ جٚمًــٜ حمّــد بـــ شــًقد ) افنــٔخ ظبــد افٍتــٚح أبــق ؽــدة 

 : يَقل ( بٚفسًقديٜ 

ٕٚبل يَرأ أحد جمِدات افٍتٚوى افرضـقيٜ ـْٝ ذم شٍر ؾُٚن افرجؾ اجلٚفس إػ ج»

ؾٖخذت مْف هذا اجلزء وؿرأت إحدى ؾتٚويف بٚفٌِٜ افًربٔـٜ ؾٚشـتٌربٝ مــ جزافـٜ 

ظبٚرتف ، ومـ افدٓئؾ ادذـقرة ؾٔف مـ افُتٚب وافسْٜ وأؿـقال افسـِػ ؾًرؾـٝ أن 

ًٚ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن ـ ًٚ حٍْٔ ًٚ ـبرًا وؾَٔٓ  . 4شدؿًَٔٚ  ٚن ظٚد
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 : يؼول : ف بن إشَمظقل افـبفاين افعالمة يوش

إين دٚ تؼؾٝ بٚدجٚورة ذم أظتٚب شـٔد ادرشـِغ صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ ذم افبِـدة »

هـ ضِٛ مْل بًض افًِامء إؾٚضؾ مـ 1331افىٚهرة وادديْٜ ادْقرة ذم هذا افًٚم 

رضـقان ـ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ، وافًسة افىٚهرة أهؾ ادديْٜ ادْقرة وهق افسٔد أمغ 

ًٍْٕل اهلل بزـتف وبرـٚت أشالؾف افىٔبغ افىٚهريـ ـ أن أؿرظ هذا افُتٚب ادسـّك 

تٖفٔػ اإلمٚم افًالمٜ افنٔخ أمحد رضٚ خٚن اهلْدي ،  "بٚفدوفٜ ادُٜٔ بٚدٚدة افٌٔبٜ  "

وـٚن ؿد ـٚتبْل إػ بروت ذم هذا ادًْك افنٔخ ــريؿ اهلل اهلْـدي ، ؾِـام أرشـِف إيل 

افسٔد ظبد افبٚري حٍيف اهلل ، ؿرأتف مـ أوفـف إػ أخـره ؾقجدتـف مــ إٍٔـع  هذه ادرة

افُتٛ افدئْٜ وأؿقاهٚ ، وٓ يهدر مثِف إٓ ظـ إمٚم ـبر ، ظالمٜ ٕحريـر ريض اهلل 

واختؿ ـالمل بسٗال احلـؼ تًـٚػ .... ظـ مٗفٍف وأرضٚه ، وبٌِف مـ ـؾ خر مْٚه 

الة وافتسِٔؿ ـ أن يُثـر مــ أمثـٚل مٗفـػ بجٚه هذا افْبل ، افُريؿ ظِٔف أؾوؾ افه

هذا افُتٚب ، إئّٜ إظالم محٚة اإلشالم ـ فِرد ظذ افٍُرة وادبتدظغ افِئٚم ؾ٘هنؿ 

 .  1شمـ أؾوؾ ادجٚهديـ افذابغ ظـ حقزة افديـ واحلّد هلل رب افًٚدغ

 : افعالمة موشى ظع افشامي األزهري 

ظــ ( ٜٔ بٚدٚدة افٌٔبٜٔ ، فإلمٚم أمحـد رضـٚ خـٚن أي افدوفٜ ادُ) جزى اهلل مٗفٍٓٚ »

اإلشالم وادسِّغ أحسـ اجلزاء ، ومْحف ذم افداريـ ب٘مداد شٔد إٕبٔـٚء صـذ اهلل 

ظِٔف وشِؿ ، ٕٕف ؿٚم بْكة مًجزة إضالظف صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ ، افٌٔـقب افتـل 

 رابًـٜ ؾٚض هبٚ افُتٚب افًزيز وصحٚح احلديٞ افُبٚر حتك صٚرت ـٚفنـّس ذم
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افْٓٚر ، إمٚم إئّٜ ادجدد هلذه إمٜ أمر ديْٓٚ ادريد فْقر ؿِقهبٚ وئَْٓٚ أمحد رضـٚ 

 .  1شخٚن بٌِف اهلل ذم افداريـ افَبقل وافرضقان

 :افشقخ حمؿد ُيقى ادؽتبي افدمشؼي يؼول 

ٕٚ ؾَد تؼف ٕيري هبذه افرشٚفٜ ادسامة بٚفدوفٜ ادُٜٔ دٗفٍٓٚ افًالمٜ ادحَؼ مقٓ»

إشتٚذ افنٔخ أمحد رضٚ خٚن حٍيف ادقػ افرمحـ بقاشىٜ إشتٚذ ادحسم ادقفقي 

افنٔخ حمّد ـريؿ اهلل ، ادجٚور ذم بِدة شٔد إٕٚم ظِٔف أؾوؾ افهالة وأتؿ افسالم 

، ؾقجدهتٚ مقاؾَٜ دٚ ظِٔف افسِػ وتٚبًٔٓؿ مـ اخلِػ ادىًِغ ظذ افُتٚب وافسْٜ 

 .  2شإدفٜ افَِْٜٔ وافًَِٜٔادىٓرة ، ومل ختٚفػ 

 : افسقد حمؿد ظثَمن افؼادري 

مــ يـد  "افدوفـٜ ادُٔـٜ بٚدـٚدة افٌٔبٔـٜ  "إين ذم ادديْٜ ادْقرة ؾقصؾ إيل افُتـٚب ..»

أخْٔٚ وحمبْٚ ذم اهلل مقٕٓٚ ادقفقي حمّد ـريؿ اهلل ، ؾْيرت مـ ٕير احلََٜٔ مـ أوفف 

ًٚ ؾقجدتف مقاؾًَٚ  ًٚ فٍي ٓظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ، ومٚ رأيٝ مثِف ذم  إػ أخره فٍي

ــٜ  ــقص افَرإٓٔ ـــ افْه ــاًم م ــِؿ حمُ ــف وش ــذ اهلل ظِٔ ــٚ ص ــٛ فْبْٔ ــؿ افٌٔ ــٖفٜ ظِ مس

 .         وإحٚديٞ افهحٔحٜ وأؿقال افًِامء ادجتٓديـ ادتَدمغ 

ـٔػ ٓ ومهٍْف ؾريد افدهر وحٔـد افًكـ افٍٚضـؾ افُٚمـؾ افًـٚمل افًٚمـؾ ؿـٚمع  

ٕٚس افسْٜ ادحَؼ اددؿؼ اإلمٚم اهلامم هلذا افزمٚن مقٕٓٚ احلٚج شّٔدي حمّد افبدظٜ 
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ِّؿ اهلل افَقّي اّفِٓؿ متًْٚ بىقل حٔٚتـف وإًٍْٔـٚ  أمحد رضٚ خٚن افَٚدري افزيِقي ش

 .  1شمـ ظِقمف وؾٔقضٚتف وأؾض ظِْٔٚ مـ برـٚتف وؾتقحٚتف

 :يؼول افشقخ ظع بن ظع افرمحاين 

ـّ اهلل شبح» ٕٚف وتًٚػ ظّع بٚضالظل ظذ افرشٚفٜ افٍريدة ادسامة بٚفدوفٜ ادُِٜٔ ؿد م

بٚدٚدة افٌٔبٜٔ ذم افرد ظذ افقهٚبٜٔ وافٍـرق افٍٚرؿـٜ ذم افيـالم ادُْـريـ شـًٜ ظِّـف 

ظِٔف افهالة وافسالم فًِٚمل افًالمٜ وافبحر افٍٓٚمٜ مًدن افٍهٚحٜ وافزاظٜ أجـؾ 

رصٚد وافبٔٚن مقٕٓٚ وأشتٚذٕٚ افنٔخ أمحد رضٚ ظِامء أهؾ افسْٜ واجلامظٜ حِٔػ اإل

خــٚن أدام اهلل افٍْــع بــف وبًِقمــف مــدى إيــٚم بحرمــٜ ضــف ظِٔــف افهــالة وافســالم 

ؾقجدهتٚ صٚؾٜٔ ـٚؾٜٔ جٚمًٜ واؾٜٔ تدل ظذ ؽزارة ظِؿ مٗفٍٓٚ اهلامم ، وإٔف مـ أـٚبر 

ادسـِّغ مــ ٍٕحٚتـف  ظِامء افسْٜ إظالم ًٍْٕٚ اهلل بف وبّٗفٍٚتف وأظٚد ظِْٔٚ وظـذ

 . ا هـ  2شوبرـٚتف مٚ ترك ؿقًٓ فَٚئؾ وٓ جقًٓ جلٚئؾ ؾِِف دره

 :افشقخ حمؿد يعؼوب بن رجب  يؼول  

دٗفػ ادحَـؼ ذم  شافدوفٜ ادُِٜٔ بٚدٚدة افٌٔبٜٔ »دٚ ضٚفًٝ هذا افُتٚب ادستىٚب »

ًٚ مجٔع افًِقم افدئْٜ فِنٔخ افُٚمؾ مقٕٓٚ وأشـتٚذٕٚ أمحـد رضـٚ خـٚ ن وجدتـف ـتٚبـ

 .  3شجِٔؾ ادَدار ظئؿ افٍْع ٕهؾ افسْٜ واجلامظٜ

 : افشقخ ياشغ أمحد اخلقاري يؼول
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ك » ّّ بٚفدوفٜ ادُِٜٔ »ؿد أضًِٝ ظذ هذا افسٍر افًئؿ وافبحر افًئؿ اجلسٔؿ ادس

ًٚ فتحَٔؼ مسٚئؾ ذيٍٜ ، ـٔػ ٓ وهـق إمـٚم ادحـدثغ  شبٚدٚدة افٌٔبٜٔ ؾٖفٍٔتف ؿٚمقش

م ذم رؿٚب ادِحديـ وحٔد افزمٚن ؾريـد إوان مقٕٓـٚ افُٚمـؾ افسـٔد أمحـد وحسٚ

 . 1شرضٚ خٚن

 : افشقخ حمؿد ياشغ بن شعقد 

ٜ بٚدٚدة افٌٔبٜٔ »ؾَد أضًِٝ ظذ هذه افرشٚفٜ افسْٜٔ ادسامة بـ : أمٚ بًد » افدوفٜ ادُِٔ

 .  2شبٚفَبقل دٗفٍٓٚ إديٛ افٍىغ افِبٔٛ افنٔخ أمحد رضٚ خٚن ؾقجدهتٚ حريٜش

 :افشقخ حمؿود بن صبغة اهلل 

افدوفـٜ ادُِٔـٜ بٚدـٚدة »ؾَد ضٚفًـٝ افرشـٚفٜ افرائًـٜ وافًجٚفـٜ افٍٚئَـٜ أظْـل هبـٚ »

فقحٔد دهره وؾريد ظكه ظالمٜ افزمٚن مقٕٓٚ احلٚج أمحد رضٚ خـٚن أدام  شافٌٔبٜٔ

 .ا هـ 3شاهلل ؾٔقضف

 :افشقخ حمؿد شعقد بن حمؿد افؼادري 

رشــٚفٜ إشــتٚذ افًالمــٜ افٍٚضــؾ شــٔدي افنــٔخ أمحــد رضــٚ خــٚن  ؾَــد ضٚفًــٝ»

ؾقجـدهتٚ  شادسـامة بٚفدوفـٜ ادُٔـٜ بٚدـٚدة افٌٔبٔـٜ»افزيِقي حٍيف اهلل مـ ــؾ شـقء 
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ًٚ دٚ ظِٔف افًِامء إظٔـٚن ًٚ خمٚفٍ ا  1شمقاؾَٜ دذهٛ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ومل أر ؾٔٓٚ صٔئ

 . هـ 

 : فؼادري افشقخ حمؿد شعقد بن ظبد افؼادر ا

ؿد شزت افىرف ؾٔام حرره افٍٚضؾ اإلمٚم وؾخر إٕـٚم وافـذاب افهـٚرم ظزمـف »

ظـ ادِٜ إمحديٜ وافًٚض بٚفْقاجذ ظذ متسؽ بٚفسْٜ ادحّديـٜ ٕخبـٜ أهـؾ افًِـؿ 

 ًٚ وافًرؾٚن مقٕٓٚ ادقفقي افنٔخ أمحد رضٚ خٚن ٓزال ؿٚئاًم ظذ ٕكة افديـ ومٚحٔ

ؾقجدتف ؿد مجع مـ افدٓئؾ أؿقاهٚ ومـ افزاهـغ أظالهـٚ  بدٓئِف صبٜٓ افىٚظْغ ،

وأن مٚ حـرره ظِٔـف افًّـؾ وافٍتـقى وأن مـٚ ارتوـٚه مــ افْهـقص هـق إحُـؿ 

 . ا هـ  2شوإوػ وأن مٚزبره هق ـالم أهؾ اإليامن

 :افشقخ ظبد افوهاب مدرس احلاكوتقة 

بـٚب اهلل ٕبْٔـٚ رسحٝ ٕيري ذم هـذه افقرؿـٚت ؾقجـدهتٚ ٕٚضَـٜ بـام ئِـؼ بجْـٚب »

افرشقل ادُرم صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افذي أوٓه مقٓه مـ ًّٕف مٚ أوٓه ، ؾَِد أتك 

هذا افٍٚضؾ بام أتك بف افُتٚب ذم رشٚفٜ دوفٜ ادُٜٔ بٖبغ خىٚب ومـ أبك ظـ هذا 

  3شيرد بًهٚ إدب إػ اصىبؾ افدواب ، ؾجزاه اهلل تًٚػ خرًا ووؿٚه ّذاً 

 :زادة ؾِراجع هذه افُتٛ ومـ أراد اإلشتٔ

 .فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن افَٚدري / ـ افدوفٜ ادُٜٔ بٚدٚدة افٌٔبٜٔ  1

                                                        

 .  363ادرجع افسٚبؼ ص - 1

 .  364ادرجع افسٚبؼ صـ - 2

 . 371ادرجع افسٚبؼ ص - 3



 

 

 136 الَبَرْيَلو ِِيَّة حقائق وعقائد
 

 .فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن افَٚدري / ـ حسٚم احلرمغ ظذ مْحر افٍُر وادغ  2

 .منتٚق أمحد صٚه بـ برٕٚدر صٚه / ـ اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل  3

دقٕٓـٚ حمّـد يٚشـغ / رضٚ خٚن أصحٚب ظِؿ ودإش ـك ٕير مـغ ـ إمٚم أمحد  4

 .اخس إظيّل 

 1افدـتوراه دم صخصقة اإلمام أمحد رضا خان افؼادري

حهؾ ـثر مـ افبٚحثغ ظذ صٓٚدة افدـتقراه ظـ صخهٜٔ اإلمٚم أمحد رضٚ خـٚن 

يُٜ وأوروبٚ افَٚدري ذم جٚمًٚت خمتٍِٜ ذم افًٚمل افًربٜٔ واإلشالمٜٔ ، وحتك ذم أمر

ــقثٓؿ ذم  ــؾ بح ــؾ تُّٔ ــْٓؿ ذم مراح ــر م ــض ، وـث ــْٓؿ بً ــذـر ظ ـــ ٕ ــؽ وٕح ذف

 :افتٍٚصٔؾ

اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن افزيِـقي أحقافـف وأؾُـٚره وخدمٚتـف : ـ ظْقان افبحٞ  1

 .اإلصالحٜٔ 

 .احلٚؾظ ظبد افبٚري افهّديَل : مقٕٓٚ افدـتقر : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1993ظٚم / بٚـستٚن  شروجٚمنق»جٚمًٜ افسْد : اشؿ اجلٚمًٜ 

 .اخلدمٚت افٍَٜٓٔ دقٕٓٚ أمحد رضٚ خٚن : ـ ظْقان افبحٞ  2

 .افدـتقر إٔقر خٚن : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1998: ظٚم .بٚـستٚن  شجٚمنقرو»جٚمًٜ افسْد : اشؿ اجلٚمًٜ 

 .أحقال اإلمٚم أمحد رضٚ وخدمٚتف إدبٜٔ : ـ ظْقان افبحٞ  3

                                                        

 . 28ص إمٚم أمحد رضٚ اور إسٕٔنْؾ ، فسِّٔد وجٚهٝ رشقل ؿٚدري ، - 1
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 . آريب اديٓري  افدـتقرة: اشؿ افبٚحثٜ 

 .م  1981: ظٚم . بٚـستٚن شجٚمًٜ افسْد »: اشؿ اجلٚمًٜ 

 .فٌٜ اإلمٚم أمحد رضٚ بٚفًربٜٔ وخدمٚتف إدبٜٔ : ـ ظْقان افبحٞ  4

 .افدـتقر حمّقد حسغ افزيِقي : اشؿ افبٚحٞ 

 .م 1990: ظٚم .اهلْد  شظع ـره»جٚمًٜ ادسِؿ بـ: اشؿ اجلٚمًٜ 

 .اإلمٚم أحد رضٚ خٚن حٔٚتف وخدمٚتف  :ـ  ظْقان افبحٞ  5

 .افدـتقر ضٔٛ ظع رضٚ : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1993:ظٚم .اهلْد  شبْٚرس »جٚمًٜ هْدو : اشؿ اجلٚمًٜ 

 .مدح افرشقل بٕٚردّيٜ وافٍٚضؾ افزيِقي : ـ ظْقان  6

 .افدـتقر ظبد افًْٔؿ افًزيزي : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1994: ظٚم .اهلْد  شيع بر»جٚمًٜ روهٔؾ ـْد بـ : اشؿ اجلٚمًٜ 

افنًر ذم مدح افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دقٕٓـٚ أمحـد رضـٚ : ـ ظْقان افبحٞ  7

 .خٚن 

 .افدـتقر رساج أمحد افبستقي : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1997: ظٚم .جٚمًٜ ـٍٕٚقر اهلْد : اشؿ اجلٚمًٜ 

ّٛ ادهـىٍك صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ ظْـد: ـ ظْقان افبحٞ  8 اإلمـٚم أمحـد  تّهقر ح

 .رضٚ 

 .افدـتقر ؽالم مهىٍك ٕجؿ افَٚدري : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  2003: ظٚم .جٚمًٜ مٔسقر اهلْد : اشؿ اجلٚمًٜ 
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ِّّٔـٜ : ـ ظْـقان افبحـٞ  9 اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن افزيِـقي احلٍْـل وخدمٚتـف افً

 .وإدبٜٔ 

 .افدـتقر احلٚؾظ حمّد أـرم : اشؿ افبٚحٞ 

 م  1990: ظٚم .بٚـستٚن  شهبٚوفبقر»اإلشالمٜٔ  اجلٚمًٜ: اشؿ اجلٚمًٜ 

 .ؾَٔف اإلشالم : ـ ظْقان افبحٞ  10

 .افدـتقر حسـ رضٚ خٚن : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1979: ظٚم .اهلْد  -جٚمًٜ بتْٜ : اشؿ اجلٚمًٜ 

 Devotional Islam:ـ عنوان البحث  11

Politics British India 
Ahamad Raza Khan berielri 

And His Movement.1870-1920 

 .افدـتقر أوصٚ شٕٚٔٚن : اشؿ افبٚحٞ 

 م  1990: ظٚم . جٚمًٜ ـقدبٔٚ ، ٕٔقيقرك : اشؿ اجلٚمًٜ 

ـْـز اإليامن وتراجؿ افَـرآن بٕٚرديـٜ ادًروؾـٜ وافتَٚبـؾ ؾـٔام : ـ ظْقان افبحٞ  12

 .بْٔٓام 

 .افدـتقر جمٔد اهلل افَٚدري: اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1993: ظٚم .بٚـستٚن   -اتقجٚمًٜ ـر: اشؿ اجلٚمًٜ 

 افْثر افٍّْل ظْد افنٔخ أمحد رضٚ خٚن : ـ ظْقان افبحٞ  13

 .افدـتقر افسٔد ظتٔؼ افّرمحـ افنٚه : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  2003: ظٚم .بٚـستٚن  شإشالم آبٚد»ٜٔ اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ افًٚد: ٚمًٜ اشؿ اجل
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ًٚ افنٔخ أمحد رضٚ خٚن افزيِ:ـ ظْقان افبحٞ  14  .قي اهلْدي صٚظرًا ظربٔ

 .افدـتقر ممتٚز أمحد افسديدي : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1999: ظٚم .جٚمًٜ إزهر افؼيػ : اشؿ اجلٚمًٜ 

 .اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن وأثره ذم افٍَف احلٍْل : ـ ظْقان افبحٞ  15

 .مقٕٓٚ منتٚق أمحد افنٚه إزهري : اشؿ افبٚحٞ 

 .م  1997: ظٚم .فؼيػ جٚمًٜ إزهر ا: اشؿ اجلٚمًٜ 

وؽر ذفؽ ـثر مـ افبٚحثغ افذيـ يُتبـقن ظــ صخهـٜٔ اإلمـٚم أمحـد رضـٚ خـٚن 

ًٚ مــ افتىقيـؾ ومــ أراد اإلشـتٔزاده  افَٚدري وفُـ ترـْٚهؿ فؤؼ افقؿـٝ وخقؾـ

 :ؾًِٔف بٚدراجًٜ إػ 

 إمٚم أمحد رضٚ اورإسٕٔنْؾ جٚمًٚت أي اإلمٚم أمحد رضٚ واجلٚمًـٚت افًٚدٔـٜ -أ

 . 28ص

إدارة حتََٔٚت إمٚم أمحد رضٚ إسٕٔنْؾ . مٗفػ افسٔد وجٚهٝ رشقل ؿٚدري ، ط 

 .بٚـستٚن  -م  2003/هـ 1424ـراتق  "

حٔٚة إمٚم أهؾ افسْٜ واجلامظٜ افنٔخ أمحد رضٚ خٚن ادٚتريدي احلٍْل افَٚدري  -ب

 . 32افزيِقي صـ

 . حمّد أشِؿ رضٚ افًّىٚري ، بدون شْٜ ضبٚظٜ : ادرتٛ 
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 ةــــاَتـــاخل

فـ يستىٔع أن جيٛ ضقء  اإصؾ ذم احلؼ إٔف واضح شٚضع ، ومـ ادًِقم أن أحد

افنّس إٓ اهلل تًٚػ  وفُـ ٕجد ذم ـؾ ؾسة مـ افزمٚن مـ يُٚبر ظـ احلؼ وييـ 

إف ؿٚدر ظذ دحوف أو حجبف ظـ افْٚس ، ؾ٘ذا بف جيد مـ يذب ظـ هذا احلؼ ـؾ 

ٕيدي أثّٜ افتل تقجف بًض افْٚس فتنقيف صقرة افزيِقيٜ ، بٚضؾ ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ ا

واحلط مـ مُٕٚتٓٚ ذم ؿِقب ادسِّغ ، ٓ تقؾر صٔئًٚ َ ذم شبٔؾ ذفؽ ، ؾ٘ن أتبٚع احلؼ 

وأحبٚب اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن شُٔقٕقن درظًٚ وترشًٚ تَل اإلمٚم وتَل افزيِقيٜ 

: )  ^فف ورؿٜ فرشقل اهلل ـِٓٚ مـ ـؾ مُروه وفسٚن حٚل ـؾ واحد مْٓؿ مٚ ؿٚ

، ومٚ ؿٚفف ذاك افهحٚيب يقم أحد ظْدمٚ  1(وإن يدرـْل يقمؽ إٔكك ٕكًا مٗزرًا 

 .^ؿقمقا ؾّقتقا ظذ مٚ مٚت ظِٔف حمّد : ؿد ؿتؾ ، ؾَٚل  أصٔع بٖن حمّداً 

وأخرًا أويص ادسِّغ ذم ـؾ مُٚن أن يتثبتقا مـ ـؾ ـالم يَٚل أمٚمٓؿ وٓ 

حقه بٚفبحٞ وافتَْٔح وأٓ يتًجِقا احلُؿ ظذ أحد ؿبؾ دراشتف يهدؿقه حتك يَْ

 .جٔداً 

 شٔد رمحٝ اهلل افَٚدري

 افنٚم  –دمنؼ 

 م 2008 –هـ 1429

                                                        

 . 3ـتٚب بدء افقحل برؿؿ  –ؿىًٜ مـ حديٞ أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف  - 1
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 ادصادر وادراجع 

 .افَرآن افُريؿ  -1

-هـ 1414افىبًٜ افثٕٜٚٔ  –افريٚض  -ضبٚظٜ دار افسالم  –صحٔح افبخٚري  -2

 .م 1999

وأثره ذم افٍَف احلٍْل فـ منتٚق أمحد صٚه بـ بر ٕٚدر صٚه  اإلمٚم أمحد رضٚ خٚن -3

 .مك  –م 1998 -هـ  1418شْٜ افىبٚظٜ  –

ضبٚظٜ دار  –ادذاهٛ وإؾُٚر ادًٚسة ذم افتهقف اإلشالمل فـ حمّد احلسـ  -4

 .م 1990ضْىٚ   –افبنر 

دار  –ري فِنٔخ ظبد اهلل اهلر –ادَٚٓت افسْٜٔ ذم ـنػ ضالٓت ابـ تّٜٔٔ  -5

 .م 1996بروت  –ادنٚريع 

 –دار افُتٛ افًِّٜٔ  –مقاؾَٜ سيح ادًَقل فهحٔح ادَْقل ٓبـ تّٜٔٔ  -6

 .بروت 

 .بروت  –دار افٍُر افًريب . ط  –افسبًْٜٔٔ ٓبـ تّٜٔٔ  -7

 .دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت . ط –مْٓٚج افسْٜ افْبقيٜ ٓبـ تّٜٔٔ  -8

 بروت  –ادُتٛ اإلشالمل . ط –بـ تّٜٔٔ ذح حديٞ افْـزول ٓ -9

دار أؾٚق . ط –صٍٚء افسَٚم ذم زيٚرة خر إٕٚم فإلمٚم تَل افديـ افسبُل  -10

 بروت  –اجلديدة 

 –مٗشسٜ افرشٚفٜ . ط –فِدـتقر ظبد افُريؿ ظثامن  –مًٚمل افثَٚؾٜ اإلشالمٜٔ  -11

 .فبْٚن  –بروت  -هـ 1424افىبًٜ إوػ 
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 .دار احلديٞ . ط –فنبٓٚت فـ حمّد بـ ظبد افقهٚب ـنػ ا -12

 .م  1956دار افٍتقح فِىبٚظٜ  –صٔخ اإلشالم حمّد بـ ظبد افقهٚب  -13

مىٚبع افَسٔؿ بٚفريٚض . ط –فـ ظثامن بـ بؼ  –ظْقان ادجد ذم تٚريخ ٕجد  -14

 .هـ 1388

إحٔٚء افساث دار . ط –ٓبـ ظٚبديـ افنٚمل  –رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر  -15

 .افًريب بروت 

هـ 1387 –حٔدر أبٚد . ط –ٕزهٜ اخلقاضر فِنٔخ ظبد احلل افُِْقي احلسْل  -16

. 

جمّع بحقث اإلمٚم أمحد رضٚ . ط –فإلمٚم أمحد رضٚ خٚن  –بسٚتغ افٌٍران  -17

 .م 1997ـراتق  –خٚن 

 .ٓهقر . ط –حٔٚت أظذ حرضت دقٕٓٚ ظبد احلُٔؿ ذف ؿٚدري  -18

 .ادقاهٛ افِدٕٜٔ مع ذح افزرؿٚين فإلمٚم افَسىالين  -19

 .هـ 1398-بروت  –ادُتٛ اإلشالمل . ط –مسْد اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ  -20

 –ؾٔهؾ أبٚد  –ادُتبٜ افْقريٜ . ط –صٍٚء افسَٚم فإلمٚم تَل افديـ افسبُل  – 21

 .بٚـستٚن 

دار . ط –احلسْل  مٍٚهٔؿ جيٛ أن تهحح فِدـتقر حمّد ظِقي ادٚفُل -22

 إوؿٚف وافنٗون 

 .ديب  –اإلشالمل 
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 –مىبًٜ افسًٚدة . ط –افرد ادحُؿ ادْٔع فسٔد يقشػ هٚصؿ افرؾٚظل  -23

 .م 1985

مٗشسٜ . ط –مـ ظَٚئد أهؾ افسْٜ دقٕٓٚ حمّد ظبد احلُٔؿ ذف افَٚدري  -24

 .ٓهقر  –ذف 

 .افَٚهرة  –مُتبٜ اجلْدي . ط –احلؼ ادبغ فٍِّتل حمّد إشامظٔؾ إزهري  – 25

 .بٚـستٚن  –مُتبٜ إذؾٜٔ . ط –وصٚيٚ ذيػ مقٕٓٚ حسْغ رضٚ خٚن  -26

 .ؾٔص أبٚد . ط –افَهٔدة افًْامٕٜٔ فإلمٚم أيب حٍْٜٔ  -27

 .مِتٚن  –ادُتبٜ افٍٚروؿٜٔ . ط –افنٍٚ فَِٚيض ظٔٚض ادٚفُل  -28

 . فـ يقشػ بـ إشامظٔؾ افْبٓٚين  –صقاهد احلؼ ذم آشتٌٚثٜ بسٔد اخلِؼ  – 29

 .بٚـستٚن  –مِتٚن . ط –افَٚئد افَٚشّٜٔ فـ حمّد ؿٚشؿ افْٕٚقتقي  -30

 .ـراتق . ط –افٍتٚوى افرصٔديٜ فـ رصٔد أمحد افُُْقهل  -31

 .اهلْد  -دهلل . ط –ضامن افتُّٔؾ ٕذف ظع افتٕٓٚقي  -32

 -ادُتبٜ افرضقيٜ . ط –د رضٚ خٚن فإلمٚم أمح –افدوفٜ ادُٜٔ بٚدٚدة افٌٔبٜٔ  -33

 .ـراتق 

 .بروت  –دار افٍُر . ط –ؾَف افسرة فِدـتقر حمّد شًٔد رموٚن افبقضل  -34

 .بٚـستٚن  –ؾٔهؾ أبٚد . ط –اخلهٚئص افُزى جلالل افديـ افسٔقضل  -35

 .مك  –افًٚمرة . ط–ذح ادقاهٛ افِدٕٜٔ دحّد بـ ظبد افبٚؿل افزرؿٚين  -36

 .بروت . ط –ؾٔض افَدير فإلمٚم حمّد ظبد افرؤوف ادْٚوي  -37

 .مك . ط –اإلبريز ٕمحد بـ مبٚرك  -38
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 .ـراتق  -ٕقر حمّد . ط –ادقضٖ فإلمٚم حمّد بـ حسـ افنٔبٚين  -39

 .مك  –ادىبًٜ افبٜٓٔ . ط –افتٍسر افُبر فإلمٚم حمّد ابـ ظّر افرازي  – 40

 .بروت  –دار ادًرؾٜ . ط –مٚم حمّد افٌزايل إحٔٚء ظِقم افديـ فإل -41

 .بروت  –دار ادًرؾٜ  –ؾتح افَدير فـ حمّد بـ ظع افنقـٚين  -42
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إخبٚر ظـ ٕزول ادىر وظِؿ مٚ ذم إرحٚم 
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